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Kan det verkligen stämma att främmande varelser från andra världar lever bland
oss på Jorden? Kan det verkligen stämma att dessa främmande varelser planerar
att ta över kontrollen över oss jordmänniskor och över vår Jord? Det hävdar Dr
David M. Jacobs i sin bok “Walking Among Us – The Plan to Control
Humanity”. Han har ägnat många år åt att studera människor som blivit
bortförda av varelser från utomjordiska världar. I sin bok redovisar han
intervjuer och berättelser från människor som blivit bortförda. Han förklarar
varför det sker och vilka planer dessa främlingar har. Det är chockerande
information – om den stämmer.
Han menar att ”insektoida” varelser är de som bestämmer (s. 26) och de
använder sig av de ”långa grå”, som i sin tur använder de ”små grå” som
”arbetsbin”. De bortförda människorna används bland annat för att träna,
vägleda och utbilda ”hybrider”, d.v.s. de varelser som manipulerats till att bli en
blandning av utomjording och jordmänniska med syfte att så småningom ta över
planeten.1 Dessa utbildade hybrider kommer sedan att leva bland oss på Jorden
och även redan gör det.2
Jag vet – det låter helt horribelt, men David Jacobs har fått mycket goda
vitsord av källor jag känner stort förtroende för, bland annat den f.d. CIAagenten Robert David Steele, som nu driver en blogg med avslöjande artiklar
från ett stort antal medarbetare, www.phibetaiota.net. Det var hans recension av
boken som gjorde mig nyfiken. 3
1

Hybridisering är en biologisk process som är resultatet av sexuell reproduktion mellan
individer som är genetiskt olika. Individerna kan vara av olika arter, populationer, släkten och
även familjer (Wikipedia).
2
Mantis-Insectoid Alien Beings By Hybrids Rising
https://hybridsrising.com/Hybrid-Project/Hybrids-Rising-Mantis-Insectoids-HP.html
Galleri med många bilder på ETs finns på
https://hybridsrising.com/Gallery/Hybrids-Rising-Gallery-ETs-and-Beings.html
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Review: Walking Among Us – The Alien Plan to Control Humanity – jan. 2019 https://phibetaiota.net/2019/01/review-walking-among-us-the-alient-plan-to-controlhumanity/
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På sex sidor (s. 20–25) har David Jacobs gjort en detaljerad tabell över de
olika utomjordiska raserna, deras karaktäristiska drag och deras roll och
funktion. Han har också funnit att dessa inte har personliga namn och drar
slutsatsen att det kanske är obehövligt i deras telepatiska samhälle (s. 26).

Vem är David M. Jacobs?
Författaren är född 1942, är docent i historia och pensionerad från sitt arbete på
Temple University i USA. Han specialiserade sig på det amerikanska 1900-talets
historia och kultur. Dr. Jacobs började undersöka kontroversen omkring
oidentifierade flygande objekt, UFO, i Amerika redan under mitten av 1960-talet
och har samlat över 40 års primära forskningsdata och analytiska hypoteser om
ämnet. Dessutom har Dr Jacobs föreläst om ämnet UFO-bortförande vid
universitet och högskolor över hela USA. Jag tror inte det skulle kunna tillåtas i
Sverige.
År 1989 presenterade han det första dokumentet om bortförandefenomenet
för en vetenskaplig organisation vid Cornell University i Ithaca i delstaten New
York i USA. Han är välkänd när det gäller forskning om UFO, vilket han hållit
på med i snart 50 år, och har skrivit flera böcker om bortföranden av människor
av extraterrestrials, ETs, The UFO Controversy in America (1975), Secret Life:
Firsthand Accounts of UFO Abductions (1992) och The Threat (1997). Han är
också redaktör för UFOs and Abductions: Challenging the Borders of
Knowledge (2000).4

Dr. Jacobs är en stark förespråkare för strikt vetenskaplig och etisk forskningsmetodik. Han har gett en serie workshops för medlemmar inom psykvården om
metoder när det gäller hypnos på människor som menat sig ha blivit bortförda,
samt om forskning och terapimetoder.
Syftet med den bok jag nu läst är enligt Dr Jacobs att berätta om hur
”hybrid aliens”, ”hybridvarelser”, utvecklat strategier för att integrera sig i
samhällen på Jorden för att uppnå sitt mål, total kontroll över mänskligheten. Dr
Jacobs har genom åren samarbetat med och intervjuat omkring 1,150 personer
som förts bort av utomjordingar. Boken bygger på ingående intervjuer med 14
av dem. Han har utvecklat en speciell hypnosteknik för att hjälpa människor att
4

ICAR, International Center for Abduction Research - https://www.ufoabduction.com/
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minnas och berätta. I en video på Youtube berättar han att det i princip handlar
om avslappning och inte en hypnos som försätter personer i ett annat
medvetandetillstånd. I intervjun berättar han också hur det hela började.5
Dr Jacobs menar att dessa bortföranden har pågått länge, sannolikt sen
slutet av 1800-talet, men det finns starka bevis från 1920- och 1930-talet.

Samarbete med Budd Hopkins
På 1980-talet eller tidigt 1990 berättade Budd Hopkins (1931–2011), en annan
mycket känd UFO-forskare, för David Jacobs om en kvinna som blivit bortförd
av ETs och som tvingades att amma en ”konstig baby” trots att hon varken var
gravid eller hade mjölk i brösten. Men på något sätt lyckades ET stimulera
mjölkproduktionen så hon kunde amma.
Enligt David Jacobs var det Budd Hopkins som först upptäckte dessa
hybridvarelser. Jag har för länge sedan läst hans bok ”Inkräktarna – De
utomjordiska besökarna i Copley Woods” (1987, svensk version 1990). Där
berättar han att några människor i en liten by i USA blir bortförda men att de
drabbats av minnesförlust. När Budd Hopkins många år senare med hjälp av en
form av trance fick dem att minnas, framkom att de främmande varelserna hade
utfört genetiska experiment på dem. Han konstaterade också att det inte varit en
engångsföreteelse och kom fram till att det fanns ett syfte bakom experimenten.
Hopkins betonar att det inte alltid var nödvändigt med hypnos.

Utomjordingarna
David Jacobs berättar att de flesta ET som sysslar med bortföranden bor på sina
UFO:s (s. 18). Många av dem liknar människor rent fysiskt men de har mentala
förmågor som är avsevärt mer kraftfulla och avancerade och de kommunicerar
telepatiskt. Dessa extrema förmågor är det som mest skiljer dem från jordmänniskor (s. 19).
De bortförda berättar om ET som bland annat är ”insektslika varelser”,
”insectoider”. De verkar enligt Jacobs vara mer benägna att kommunicera med
människor än andra raser (s. 27).

Alien Abduction and Extraterrestrial Human Hybrids with Dr. David M. Jacobs –
Publicerades den 16 oktober 2015 https://www.youtube.com/watch?time_continue=192&v=18dpu3scdK4 samt på
https://www.goodreads.com/videos/95299-alien-abduction-and-extraterrestrial-humanhybrids-with-dr-david-m-jac
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Dessutom finns ”reptilliknande varelser” …

Bilden är hämtad från artikeln Humanity is controlled by alien reptiles.6

… och ”de grå”.

Enligt både Jacobs och andra källor består ”de grå” av många olika raser som
kommer från olika planeter och solsystem. Bilden är hämtad från artikeln “Grey
aliens: so many races with the only goal to exploit the Earth”7 där Luca
Praderio gör en ingående genomgång av de olika grå raserna och varifrån de
kommer samt de olika arbetsuppgifter de har. Enligt Luca Praderio har de ”ett
gemensamt mål, att studera och utnyttja mänskligheten och jorden”.
De ”små grå” är enligt David Jacobs ”i huvudsak hjälpare” (s. 28). Det är
i huvudsak de ”små grå” som kommer ner på Jorden och för med sig människor.

Humanity is controlled by alien reptiles – av pseudonymen Space på Earth Chronicles – den 10 oktober 2017
http://earth-chronicles.com/hypothesis/humanity-is-controlled-by-alien-reptiles.html
Sidan - http://earth-chronicles.com/ - innehåller många intressanta nyheter om rymden och
rymdvarelser.
7
Grey aliens: so many races with the only goal to exploit the Earth av Luca Praderio den 24
maj 2016 - http://www.fanwave.it/en/news/495-grey-aliens-so-many-races-only-one-goal-toexploit-the-earth.html
6
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De ”långa grå” (”tall gray”) utför mer komplicerade uppgifter på de bortförda.
De ”skördar” ägg och sperma, implanterar eller plockar ut foster från kvinnor
och genomför neurologiska experiment (s. 29). De är inte särskilt kommunikativa.

”Reptilians - reptilerna”
David Jacobs menar att ”reptilerna” är svårare att kategorisera och beskriva än
övriga raser och de rapporteras mer sällan av de bortförda (s. 29). ”Det är
möjligt att min hybridiseringshypotes inte är tillämplig på reptilfolket”, funderar
han.
”Reptilerna” har samma funktioner som ”de grå”, menar Jacobs, men de är
inte så omfattande som många källor på Internet vill göra gällande (s. 261). Han
har i sina intervjuer med ombordtagna inte funnit några bevis för att ”reptilerna”
skulle ha några andra uppgifter än de övriga ombord.
Jag tror att Jacobs här refererar till den kontroversielle David Icke, som
kanske är den mest välkände forskaren och författaren omkring globala
konspirationer. Han är den som under flera decennier berättat att många
makthavare i världen, inklusive den brittiska kungafamiljen är ”shape shifting
reptilians”, d.v.s. de kan förändra sin fysiska form. Dit räknar Icke också
Rothschildklanen, Rockefellerklanen, familjerna Bush, Clinton och Obama
med många flera. I sin senaste 700-sidiga bok, ”Everything You Need to Know –
But Have Never Been Told” (2017) redogör han – igen – för reptilrasens roll i
det som händer i världen. Han berättar att ”reptilerna” och ”de grå” har baser,
städer och industrier i underjorden och i berg (Icke, s. 187). Han berättar också
att de har stora människo-hybrid-nätverk som hjälper dem att få betydelsefulla
maktpositioner.

David Icke refererar till visselblåsaren från marinen William Tompkins,
som var med i de innersta kretsarna omkring Apolloprogrammet (Icke, s. 188).
Tompkins berättar både i sin bok ”Selected by Extraterrestrials - My life in the
top secret world of UFOs, think-tanks and Nordic secretaries” (2016) och i
intervjuer innan han dog, 94 år gammal, hösten 2017 om att nazisterna hade
5

hjälp av ”reptilfolket” med att utveckla vapen och rymdteknologi och att han
själv hade hjälp av en utomjordisk ras han kallar ”Nordics” när det gällde hans
arbete att utveckla bland annat rymdraketerna för månresorna.8

William Tompkins berättar att efter WWII fördes ett stort antal rymd- och
vapenforskare över till USA via Project Paperclip och deras ”reptilhjälpare”
följde med. USA och Sovjetunionen tävlade om att med olika medel rekrytera så
många tyska vetenskapsmän och vapenutvecklingsexperter som möjligt. Dessa
kom att påverka bland annat Apolloprogrammet, vilket även Richard Hoagland
och Mike Bara berättar om i sin bok ”Dark Mission - The Secret History of
NASA” (2009).9
Jag har nyligen läst Len Kastens bok ”Alien World Order – The Reptilian
Plan to Divide and Conquer the Human Race” (2017)10. Han gör en historisk
återblick på utomjordiska kontakter och aktiviteter på Jorden. Han menar att
”reptilians” är de som huvudsakligen agerat, både när det gäller bortföranden
och historiska händelser. Bland annat beskriver även han Hitlers och nazisternas
”pakt med reptilians”. Len Kasten menar att J. F. Kennedy blev mördad
eftersom han ville stoppa närvaron av ”nazist-reptiler” inom rymdforskningen.
Det var ytterligare en teori till det omdebatterade mordet.
8

Min artikel om Tompkins bok finns på min Boksida http://www.piahellertz.com/Selected_by_Extraterrestrials.pdf
Intervjuer med Tompkins finns på Search4TruthReality. Intervjuare är Walter Nowosad Robert Wood and William Tompkins Interview - Part 1
https://www.youtube.com/watch?v=Chn7i42aDh0&t=133s
Robert Wood and William Tompkins Interview - Part 2
https://www.youtube.com/watch?v=qzNSX3ftKiw&t=88s
Robert Wood and William Tompkins Interview - Part 3
https://www.youtube.com/watch?v=eblJYXe5iY8&t=74s
9
Min artikel om boken finns på min Boksida - http://www.piahellertz.com/Dark_MissionThe_Secret_History_of_NASA.pdf
10
Jag ska skriva en artikel om boken som kommer att finnas på min Boksida http://www.piahellertz.com/Bocker.htm
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Ett mycket märkligt fenomen är formen av Påvens Audience Hall i
Vatikanen. Den är utformad att se ut som en reptil. Som hallen nu är utformad så
talar Påven till sin publik från en reptils huvud. Varför?

I mitten av scenen sitter en staty av Kristus som stiger från det som kallas en
atomapokalyps. Den var designad av Pericle Fazzini och uppfördes år 1977. En
närmare granskning av Kristusstatyn avslöjar något märkligt.

Kristus huvud ser från sidan ut mer som en reptils huvud. 11

Bilderna är hämtade från artikeln The Dark Secrets Behind The Pope’s Audience Hall (It’s a
Giant Reptilian) – Joe Martino – 17 november 2017 11

7

En mycket intressant UFO-forskare är läkaren Steven Greer som startat
Disclosure Project och har många föreläsningar på Youtube. Han har skrivit
boken “UNACKNOWLEDGED - An Exposé of the World’s Greatest Secret”
(2017).12 Han har intervjuat många visselblåsare från olika områden inom
maktapparaten i USA som berättar om sina upplevelser och erfarenheter när det
gäller UFO och ET.
Steven Greer betonar ofta att vi inte bör dela in utomjordingarna i ”onda”
och ”goda”. Han kallar det för rasism. Han menar att det inte finns några
fientliga raser. ”De är här för att hjälpa oss”, säger han i en video där
videoskaparen hävdar att Steven Greer med stor sannolikhet själv är en ”Draco
Reptilian”, vars syfte är att manipulera mänskligheten.13 Antingen är det ett
försök att karaktärsmörda en sanningsförmedlare, eller också har den anonyme
videoskaparen rätt. Oavsett vilket så är videon verkligen sevärd eftersom videoskaparen klippt in många intressanta bilder och animationer. Jag gjorde en
skärmdump av en sida.
Greer vill att människorna ska:
- Bjuda in dem som är ”där ute”
- Ge upp sin fria vilja
- Önska att utomjordingarna ska
rädda och kontrollera dem
- Inte ska använda vårt
omdöme/urskiljning
- Vara godtrogen/lättlurad
- Vara okunniga dumhuvuden

Videoskaparens sammanfattning får stå för honom. Jag har inte hört Greer säga
detta, men det kanske går att dra såna slutsatser om man lyssnar på allt han sagt,
vilket jag inte gjort. Även om jag också känt vissa misstankar mot Greers
budskap efter att ha läst andra källor. Inom parentes måste jag säga att jag får
vissa vibbar till en svensk politiker som tyckte att vi skulle ”öppna våra
hjärtan”.
Är Steven Greers enorma upplysningsarbete, som hålls på en viss nivå, en
del av den agenda som David Jacobs beskriver? Att ”humanoida utomjordingar”
https://www.collective-evolution.com/2017/11/17/the-dark-secrets-behind-the-popes-audiencehall-its-a-giant
reptilian/?fbclid=IwAR3DiGDrYj3uapzRzE6qwhodyYHvrEAdLkzKaSPvNl4pLzYhTsz4v4RzIx4
12
Min artikel om boken finns på min Boksida http://www.piahellertz.com/UNACKNOWLEDGED.pdf
13
Stephen Greer Is A Draco Reptilian Operative Manipulating Humans
https://www.youtube.com/watch?v=L6lrEuNiUlo - Publicerades den 29 apr. 2018
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på olika sätt försöker manipulera mänskligheten och få oss att tro att de är
”snälla och välvilliga”, så vi inte ska göra motstånd och avslöja?
På en intressant video presenterar Simon Whistler tio teorier om
reptilfolket inspirerad av David Icke.14 Dels tar han upp teorin om varifrån de
kommer och vilken historisk betydelse de haft, i början som ”gudar”. Dels
diskuterar han hur man känner igen dessa varelser. Med mera… Oavsett om det
han berättar är sant eller inte så är hans uppgifter mycket intressanta att ta del av.
Dessutom är videon mycket välgjord och tänkvärd.
Enligt en artikel av Dee Finney, om Pindar, the Lizard king15 har hierarkin
fyra nivåer:
- Reptilernas ”kungligheter”, de bevingade ”reptilerna, som är den högsta kasten
och ”albinotyp”.
- Reptoids – de vinglösa reptilerna.
- De grå – beskrivs antingen som slavar till reptilerna eller allierade med dem.
- Människorna. Vi finns på botten. ”Men varför blir jag inte förvånad?” skriver
Finney.
Det är bara att konstatera att när man börjar dyka ner i detta tema så finns
det hur mycket som helst att studera och reflektera över. Tillbaka till David
Jacobs teorier. Ett intressant och tankeväckande perspektiv som Arjun Walia
tar upp i sin artikel om Jacobs teorier är när han skriver att vi kan tänka på de
djur som vi utnyttjar på olika sätt, både för vårt nöjes skull, för sällskaps skull
och som mat. Djuret kommer sannolikt inte att förstå våra intentioner och vad
som pågår. Dessutom har vi svårt att kommunicera med djuren, i synnerhet inte
om djuret är skräckslaget.16 Kan vissa ET se på oss på samma sätt, vilket ger
dem rätten att experimentera med oss?
Han ställer en annan mycket intressant och tankeväckande fråga: ”Kanske
vi alla är någon slags hybrider?” Jag tänker då på de teorier som bland andra
Zecharia Sitchin för fram i sina böcker, bland annat i ”Den tolfte planeten” (på
svenska 1980). Sitchin menar att främmande varelser, Annunaki/Nephilim,
”jättarna” som beskrivs i Bibeln, kom från planeten Nibiru till Jorden för cirka
450,000 år sedan för att söka efter guld. 17 Enligt honom skapade Annunaki
jordmänniskorna för att använda dem som slavar för att bland annat gräva efter
det guld som Annunaki var här för att hämta eftersom de behövde pulvriserat
14

Top 10 Things You Should Know About the REPTILIAN CONSPIRACY THEORY https://www.youtube.com/watch?v=awMdxKB5s1Y - Publicerades den 27 dec. 2016
15
Pindar, the Lizard King https://www.bibliotecapleyades.net/sumer_anunnaki/reptiles/reptiles01.htm
16
“This Planet Will Be Theirs” – Professor Explains His Startling Conclusions About Alien
Abduction” av Arjun Walia, den 30 december 2018 - https://www.collectiveevolution.com/2018/12/30/this-planet-will-be-theirs-professor-explains-his-startlingconclusions-about-alien-abductions/
17
Se min artikel om Zecharia Sitchins bok på min Boksida http://www.piahellertz.com/Hur_blev_manniskan_manniska.pdf.
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guld i sin atmosfär för att skydda sin planet. Dessa ”jättar” var enormt
utvecklade och lärde jordmänniskorna om odling och om många andra saker
som vi haft glädje av sen dess. Jordmänniskorna betraktade dessa som gudar.
Vissa källor menar att Annunaki var ”reptilvarelser”. Man har hittat många
statyer av uråldriga reptilliknande gudabilder.

De humanoida hybriderna
Jacobs menar att han identifierat fem olika stadier eller nivåer när det gäller de
”humanoida hybriderna” (s. 30). Stadierna avgörs utifrån från hur utomjordiska
de ser ut till alltmer människoliknande. Det är mellannivån som i huvudsak tar
hand om ”hybridbäbisar” och barn. Jacobs berättar att ”hybridbäbisarna” får
utvecklas i behållare efter det att fostret tagits ut ur en kvinnas kropp. De föds
således inte som vanliga barn (s. 47). De har därför inte några föräldrar eller
syskon och de vet inte vilken ålder de har. De lyssnar på sina hybrider eller de
grå ”vårdarna” och lyder dem (s. 49).
De humana hybriderna hjälper de ”små grå” med uppgifter omkring de
bortförda, med att exempelvis visa dem runt på rymdfartyget om den bortförde
ska stanna lite längre. Dessa hybrider kommunicerar mer med människorna än
de ”grå” och de tidiga humanoida stadierna.
De sena humanoiderna kan lätt tas för människor, förutom att de kan ha
vissa kroppsliga skillnader som stora ögonirisar och kanske inget kroppshår (s.
30).

Hybridvarelser bland oss
David Jacobs är inte ensam om sitt påstående. I skrivande stund lyssnar jag på
Mary Rodwell som föreläser på Youtube.18 Hon berättar att det finns en ny ras
av hybridvarelser på jorden med främmande DNA. De anses vara en ny
mänsklig art med överlägsna kognitiva förmågor. Det har enligt henne skett en
ökning av antalet barn som hävdar att de är utomjordingar. Denna forskning har
visat att för de flesta individer kan kontakten innebära en transformativ, en
18

Mary Rodwell föreläser - Meet the New Human Race of Hybrid Beings That Have Alien
DNA - Publicerades den 15 jan. 2018
https://www.youtube.com/watch?v=sicntF1iCsg
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andlig upplevelse, där de individer som ofta kallas Star Children, blir alltmer
medvetna om sin mångdimensionella natur. Mary Rodwell är vice president för
Star Child Project, som syftar till forskning och stöd för Star Children och deras
familjer.
Även Barbara Lamb föreläser på Youtube om hybridraser och menar att
det finns många typer och att de lever bland oss. 19 Hon visar en bild på en
kvinna, Fran, som är en blandning mellan en ”insektsvarelse”, en ”mantis”, och
en jordmänniska. Barbara Lamb har fått Frans tillåtelse att berätta om henne.

Bilderna är skärmdumpar från Barbara Lambs Power Point-presentation.

Jag håller med den läsare som tycker att detta verkar helt otroligt, till och med
makabert, men det är så många källor som beskriver liknande berättelser, så vem
är jag som kan säga: ”Det där tror jag inte på!” och fortsätta blunda? Jag väljer
att berätta det jag läser och hör. Det handlar inte om tro, det handlar om att
undersöka fakta och försöka förstå – om man vill.
Alien-Human Hybrids Species Here on Earth - Barbara Lamb – 7 juli 2017 – 1 tim 52
minuter - https://www.youtube.com/watch?v=6PJ_bePypvM
19
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Hybridiseringen
David Jacobs skriver att hybridiseringen mellan utomjordingar och
jordmänniskor är en nyckel för att förstå bortförandefenomenet (s. 28). Han har
funnit att alla hybrider har skapats för att de ska utföra speciella uppgifter och ha
speciella funktioner. De arbetar ständigt. De behöver inte lika lång sömn som
människor. Vissa behöver bara kortare ”sömnlika stadier”. Alla visar total
trohet inför ”insektoiderna”. De verkar enligt min uppfattning kunna fungera
som perfekta slavar.
Jacobs menar att alla ”hybrider” är ”aliens”, d.v.s. de är inte jordmänniskor.
Han kategoriserar hybriderna i huvudsakligen tre kategorier: den första nivån är
de som ser mycket utomjordiska ut, mittengruppen ser till hälften mänskliga och
till hälften utomjordiska ut och de senare nivåerna innebär att de ser nästan helt
mänskliga ut, även om de som jag nämnde ovan har ”vissa märkbara fysiska
olikheter” (s. 19).

De bortförda
David Jacobs berättar att de bortförda kommer från alla sociala grupper i
samhället och räknar upp läkare, affärsmänniskor, åklagare, psykologer,
psykiatriker, forskare, universitetslektorer, studenter, poliser, bibliotekarie,
arbetare och arbetslösa (s. 2).
De som förs bort är enligt Jacobs redan från födelsen under kontroll av ETs
och de glömmer för det mesta vad de varit med om (s. 16). Ett begrepp som ofta
används inom New Age-kretsar är ”contactee”, kontaktperson. Det är inte
detsamma som ”abductee”, bortförd. Kontaktpersonerna ser och möter ET, men
blir inte bortförda.
De bortförda lever i övrigt helt normala liv med undantag för de tillfällen
de tvingas delta i det livslånga bortförandeprogrammet. Författaren betonar att
utomjordingarna inte är ”healers”, vilket vissa New Age-källor menar.
De bortförda får arbetsuppgifter som mest handlar om att utbilda hybrider
inför deras liv i människornas värld, som exempelvis att gå i skolan, ha husdjur,
äta med kniv och gaffel, ha skollunch, att klä sig lämpligt, ha familjerelationer,
titta på TV och leva i ett hem (s. 49ff). De bortförda har bedrivit denna undervisning under många decennier.
De fjorton intervjupersoner som Dr Jacobs berättar om i sin bok synliggjorde vad bortförandeprogrammet handlade om. Han presenterar dem med
pseudonymer på sid. 3. De kommer verkligen från alla sociala grupper.
Intervjupersonerna berättar ingående och mycket detaljerat om sina erfarenheter
och vilka uppgifter de fick genomföra när det gällde de olika delarna i
undervisningen. När det exempelvis gällde att lära sig skriva så innebar det vissa
svårigheter eftersom hybriderna levde i en telepatisk värld, så de har inga
kunskaper om skriftspråk (s. 55).
När de bortförda frågar ET varför de måste göra allt detta, får de inga andra
svar än att ”det behöver ni inte veta”, men många har dragit slutsatsen att det är
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för att hybriderna ska leva bland oss på Jorden (s. 71). De har en uppgift att
genomföra och därför måste de bli som oss människor. Den huvudsakliga
träningen består i att lära sig kommunicera och att interagera med människor, att
passa in (s. 73).
När hybriderna flyttar in i sina bostäder på Jorden har de bortförda
fortfarande ansvaret för att lära dem hur man sköter sin bostad och hur man
lever i vårt samhälle (s. 125). Det är ”insektoiderna” som enligt Jacobs har det
totala ansvaret och övervakningen. De har skapat en effektiv byråkrati som
består av olika nivåer av hybrider, ”personliga projekthybrider”, ”avancerade
hybrider”, ”säkerhetshybrider” och ”grupphybrider” för att försäkra sig om att
allt går enligt planerna (s. 127). De s.k. ”personliga projekthybriderna” hade
inledningsvis nära personliga och även sexuella relationer med de bortförda,
men har senare den huvudsakliga uppgiften att hålla koll på att de bortförda
sköter sina uppgifter (s. 127).
Säkerhetshybriderna har bland annat till uppgift att skydda hybriderna från
våld (s. 129). De kan till exempel också skapa huvudvärk hos bortförda som
avslöjar sina upplevelser för forskare. Säkerhetshybriderna ser till att de
bortförda fogar sig genom att tillrättavisa och till och med hota (s. 31). Dessa
säkerhetshybrider bor ensamma i bostäder nära de hybrider som ska integreras i
samhället.

Militärens falska bortföranden
I skrivande stund lyssnar jag på en av de mest otroliga intervjuer jag lyssnat på.
Max Spiers, som av vissa källor kallas ”supersoldat”20 och av andra
”konspirationsteoretiker”, berättar för en polsk TV-kanal i samband med att han
deltog i en konferens i Polen, att vissa bortföranden görs av den hemliga rymdoch militärorganisationen för att genomföra experiment på människor. Sen
planterar de minnen hos de ”bortförda” så de tror att det är utomjordingar som
fört bort dem.21 Drygt en månad efter intervjun dog han. Enligt officiella källor
av en överdos droger,22 men närstående och vänner är misstänksamma, vilket de

En beskrivning på hur en ”supersoldat” skapas finns på vidon Science is Creating REAL
SUPER SOLDIERS - https://www.youtube.com/watch?v=HFRGUv0FEaY
21
Milab, Anunnaki, Voodoo and the Time Loop - Max Spiers https://www.youtube.com/watch?v=S5TSm2mWlbo PorozmawiajmyTV - Publicerades den 30 maj 2016
22
Max Spiers death coroner attacks 'incompetent' police https://www.theguardian.com/world/2019/jan/09/max-spiers-death-coroner-calls-policeincompetent
Conspiracy theorist Max Spiers 'died after taking anxiety drug' https://www.theguardian.com/uk-news/2019/jan/07/conspiracy-theorist-max-spiers-diedtaking-anxiety-drug-poland
20
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redovisar i några korta videor. 23 Han har i flera intervjuer avslöjat djupt hemlig
information och blivit utsatt för attacker, så han meddelade sin mamma kort
innan sin död att han var rädd för att bli mördad.

Hypnosmetod
David Jacobs redogör för problemen med val av hypnosmetod när man vill
hjälpa de bortförda att minnas, eftersom fel metod kunde skapa falska minnen
och fabricera data för att fylla i minnesluckor (s. 5). Detta kan ofta hända i
början av en arbetsprocess. Det gäller då att hitta kontrollstrategier för att
komma åt dessa fel.
Ett problem är ju att kommunikationen ombord på UFO:s förs telepatiskt.
De bortförda beskriver det som att de ”känner tankar”. Det betyder att de kan
känna sina egna tankar (s. 5).
En felkälla kan bero på att de personer som forskar på de bortförda och
deras minnen kan vara anhängare av New Age-ideologin att utomjordingarna är
här för att hjälpa oss att nå högre nivåer i medvetandet (s. 6). Att utomjordingarna vill göra allt från att väcka oss andligt till att lära oss läka varandra och
Jorden, att stoppa krig, att stoppa oss från att förstöra miljön, eliminera
massförstörelsevapen med mera. 24 Detta kan styra forskarnas analyser.
När det gäller miljöfrågan har Dr Jacobs blivit alltmer övertygad om att
utomjordingarna inte är intresserade av att värna om vår miljö utan snarare att
skapa den miljö som passar dem, som de vill leva i. Detta är det huvudargument
dr Jacobs för fram i sin bok ”The Threat” (1998), som jag ännu inte hunnit läsa.
Kanske handlar berättelserna om olika ET-raser, att några vill hjälpa
mänskligheten, medan andra vill utrota oss och ta över makten?

Hotet mot mänskligheten
David Jacobs ohyggliga teori får mig att tänka på en artikel jag översatte till
NewsVoice i december 2018. Den handlade om s.k. ”chemtrails”, om
geoengineering. Jag översatte författaren Mike Adams rubrik till
”TERRAFORMNINGEN har börjat: ’Global dimming’ är en komplott för att
utrota mänskligheten genom att terraforma atmosfären med en smog av
föroreningar, genom att döda jordens livsmedelsgrödor och släppa lös en
ekologisk kollaps”.25 Det var den mest skrämmande artikel jag någonsin läst och
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Den första av fyra korta videor finns här - Max Spiers: The mysterious death of a
conspiracy theorist (Part 1) - BBC Stories https://www.youtube.com/watch?v=Heqpn8z4R0o&t=39s
24
Även om det finns källor som menar att UFO stänger ner experiment med kärnvapen eller
som i ett fall förhindrade en kärnvapenattack på Månen - Air Force Colonel: Aliens Stopped
U.S From Nuking The Moon – Ross Dedrickson berättar – 25 juni 2018.
https://truthunsealed.com/aliens/air-force-colonel-aliens-stopped-u-s-from-nuking-the-moon/
25
Mike Adams (2018) TERRAFORMING has begun: “Global dimming” is a plot to EXTERMINATE
humanity by terraforming the atmosphere with SMOG pollution, killing Earth’s food crops and unleashing
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översatt. Värst var den slutsats Mike Adams drog, en slutsats som ligger i linje
med David Jacobs’ slutsats. Jag gör ett litet utdrag ur min översättning: 26
Vem (eller vad) skulle vilja förändra atmosfären, minska syrehalten, förstöra
livsmedelsförsörjningen och kollapsa den mänskliga civilisationen? Svaret borde
vara uppenbar: Någon eller någonting som konkurrerar med människor och som
inte ser någon ytterligare användning för mänskligheten. Människans liv på
jorden verkar nu bli "utrensat" med hjälp av ett kosmiskt etniskt rensningssystem
som innebär en förändrad atmosfär med låg syrenivå, som kan visa sig
fördelaktig för en livsform som inte redan är en naturlig del av jordens befintliga
ekosystem. Minskningen av solstrålning som når jordens yta skulle göra planeten
mer lämplig för en livsform som härstammar från en annan planet som ligger
längre ifrån sin hemsol än jorden ligger från vår egen sol.

Dane Wigington startade GeoengineeringWatch.org och har informerat om och
varnat för den giftiga luften i flera år både på sin hemsida och i föreläsningar.
Detta gift hamnar i våra lungor, i vår natur och på våra grödor och skapar hälso-,
livsmedels- och miljöproblem.27

Bilden hämtad från artikeln ”Chemtrails Changing Our DNA!”28

Och vi anar ingenting… Vill inte tro… Vill kanske inte ens veta…

ecological collapse - https://www.naturalnews.com/2018-12-04-global-dimming-globalist-plotto-eliminate-humanity-terraforming-food-crops-pollution.html
26
Den översatta artikeln finns på https://newsvoice.se/2018/12/terraformning-av-jorden-aretsmest-skrammande-konspirationsteori/
27
Geoengineering Watch Global Alert News, April 27, 2019, #194
https://www.geoengineeringwatch.org/geoengineering-watch-global-alert-news-april-272019-194/ - Dane Wigington - April 27, 2019 - GeoengineeringWatch.org
28
Chemtrails Changing Our DNA!
https://prepareforchange.net/2018/04/16/chemtrails-changing-our-dna/
April 16, 2018 by Edward Morgan
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Avfolkning av planeten Jorden
Mike Adams, Natural News, analyserar i artikeln The Annihilation Agenda: Why
globalists are actively working to exterminate 90% of the human race (23 april 201929) den
depopulationsagenda som många källor på nätet varnar för:
”Globalister arbetar aktivt för att utrota 90% av mänskligheten och intalar sig
själva att eliminering av ’useless eaters’ (’värdelösa ätare30) är det enda sättet att
’rädda planeten’. Förintelsen av de allra flesta människorna på planeten Jorden är
nu öppet förespråkad av demokraterna i USA och den rika eliten, inklusive Bill
Gates, Ted Turner och till och med komikern Bill Maher som sa ’bara folk ville
dö och förbli döda och att folk inte skaffar barn, ...’”

Förespråkare för detta synsätt menar att människor förstör miljön och därför är
det önskvärt att planeten får färre antal människor. Mike Adams fortsätter:
”Eftersom vänstern verkligen tror att människor är ett hot mot planeten, har de
inga samvetskval för att kräva massmord av människor runt om i världen. När
allt kommer omkring försöker de ’rädda planeten’, intalar de sig själva, vilket
innebär att deras ändamål helgar medlen”.

F. William Engdahl är politisk ekonom, strategisk riskkonsult och
författare. Han har under mer än trettiofem år specialiserat sig på geopolitisk
analys av globala händelser. Han har bland annat skrivit den avslöjande boken
”Hotet mot livet - Den Genetiska Manipulationens Dolda Agenda” (2015)31
29

The Annihilation Agenda: Why globalists are actively working to exterminate 90% of the human race
Tuesday, April 23, 2019 av Mike Adams, Natural News https://www.naturalnews.com/2019-04-23-the-annihilation-agenda-globalists-working-toexterminate-human-race.html
30
Henry Kissinger, "The elderly are useless eaters" – citat från boken “Final days” av Bob
Woodward.
Se också Kissinger’s 1974 Plan for Food Control Genocide by Joseph Brewda Dec. 8, 1995 - https://larouchepub.com/other/1995/2249_kissinger_food.html
31
Min artikel om boken finns på min Boksida http://www.piahellertz.com/Hotet_mot_livet.pdf
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Han har i sin artikel ”World Overpopulation? Hold On, Buddy!” analyserat den
bakomliggande agendan om befolkningsminskningen i världen. 32 Han skriver
”Main Stream Media som kontrolleras av Rockefellers och deras eugenikälskande, väldigt rika och väldigt känslokalla vänner har under årtionden
pumpat oss fulla med myten att världen är en mänsklig ’befolkningsbomb’",
vilket är titeln på en förljugen bok av Paul Ehrlich, ”The Population Bomb”
(1968) (befolkningsbomben), som kom under Vietnamkriget. I sin bok hävdade
Ehrlich att: "Vi måste anta mycket tuffa positioner när det gäller utrikespolitiken... Vi måste använda vår politiska makt för att driva andra länder till att
genomföra program som kombinerar jordbruksutveckling och befolkningskontroll". Engdahl visar statistik om att teorin om överbefolkning är falsk. I
många länder minskar istället befolkningen.
Det verkar finnas en mörk och skrämmande agenda bakom teorin om
befolkningsökningen. Ger den Makteliten rätt att ta kol på oss? Vi lär få veta
mer med tiden. Många ”sanningsförmedlare” berättar i bloggar, artiklar och på
föreläsningar och intervjuer på nätet att vi är inne i det stora avslöjandets tid.
Idag är det den 30 april 2019, Valborgsmässoafton, som tidsmässigt ligger mitt
emellan vårdagjämning och midsommar och är en gammal hedniska rit som
symboliserade att man brände upp det gamla och gav plats för det nya. Kanske
är detta stora avslöjande det nya.

Fortplantningsstrategier
De första kända fallen där de bortförda utnyttjades för fortplantning var år 1957,
en man i Brasilien, och år 1961, det kända fallet med Betty och Barney Hill i
USA.

Betty och Barney Hill efter bortförandet år 196133

World Overpopulation? Hold On, Buddy! Av F. William Engdahl – 1 januari 2015 http://journal-neo.org/2015/01/01/world-overpopulation-hold-on-buddy/
33
Bilden är hämtad från The First Alien-Abduction Account Described a Medical Exam with
a Crude Pregnancy Test – av Linda Lacina – 4 september 2018 https://www.history.com/news/first-alien-abduction-account-barney-betty-hill
32
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Barney Hill berättade att man tagit hans sperma.
Den brasilianske mannen blev förförd av en utomjordisk kvinna. Han
upplevde att han utnyttjats som ”en hingst för att förbättra deras grupp” (s. 8).
Sedan 1970-talet har bortföranden med syfte för fortplantning ökat mycket.
Budd Hopkins berättade att man fann att utomjordingar använde mänsklig
sperma och ägg och blandar dessa med sitt eget biologiska material för att skapa
en blandning av de två raserna (s. 9). Man började kalla dessa för ”hybrider”.
De metoder som användes för bortförda kvinnor var bland annat att man
förde in ett ”hybrid-foster” i kvinnans livmoder och tog ut det nio till elva
veckor senare. Ibland fick kvinnorna se dessa bäbisar, men inte alltid sina egna.
De fick också se hybrider som var äldre barn, tonåringar och unga vuxna, men
aldrig äldre personer. Kvinnorna berättar att dessa hybrider hade mycket olika
utseenden, från mycket ”utomjordiska” till dem som såg ut som människor (s.
9).

Kritisk källgranskning
David Jacobs diskuterar de vetenskapliga metoder och den källgranskning som
bör användas inom UFO-fältet. Diskussionerna om ämnet är fullt av skeptiker
och kritiska ”debunkers”. De frågor som dyker upp är exempelvis: ”Varifrån
kommer dom?” En annan fråga är: ”Hur tar dom sig hit? Vilken teknologi
använder dom?” Och om det nu visar sig att de lyckats ta sig hit ”Varför är dom
här?” Det är den sistnämnda frågan som intresserar David Jacobs.
Skeptikerna anför mängder av psykologiska förklaringsmodeller för att
bortförklara bortföranden av ETs, som exempelvis misslyckad hypnos, falska
minnen-syndromet, sömnparalys, sexuella övergrepp i barndomen, självhypnos,
myter och legender med mera (s. 12). David Jacobs har studerat skeptikerna och
fann att ingen av dem hade djupare kunskaper om fenomenet och att de bortser
från eller förvränger de bevis de stöter på.

Påtagliga bevis
Jacobs räknar upp ett antal fakta som stärker berättelserna om bortföranden. Jag
väljer att redovisa några av dem:
- När människor blir bortförda är de fysiskt borta från sin omgivning.
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- Människor förs ibland bort i grupp och kan bekräfta varandras rapporter.
- Människor som står bredvid ser att bortförandet sker.
- När de bortförda återkommer till sin miljö har de ofta märken, skärsår,
blåmärken, brutna ben, skador som inte fanns före bortförandet.
- När de bortförda återkommer har de ibland sina kläder fel påsatta, vända bak
och fram eller ut och in. De vet att de klädde sig korrekt före bortförandet.
- Det mesta som de bortförda berättar vid återkomsten har inte beskrivits inom
populärkulturen.
- Bortförandefenomenet skär igenom alla sociala, politiska, religiösa,
utbildningsmässiga, intellektuella, ekonomiska, etniska och geografiska gränser.
- Bortförandefenomenet är globalt. De bortförda berättar samma berättelser
oavsett var de bor i världen.
- Bortförandena sker under alla tider på dygnet och året. Det beror delvis på när
de minst kommer att saknas.
- Bortföranden startar i barndomen och fortsätter med varierande frekvens upp i
vuxen ålder.
- Bortföranden verkar genomföras under flera generationer. Bortfördas barn
rapporterar ofta att de också blivit bortförda. Detta händer även deras barn.
- Alkohol och droger är inte kopplade till bortförandefenomenet.
Jag blir naturligtvis nyfiken på om det skett några bortföranden i Sverige och
söker information på UFO-Sveriges hemsida. De skriver att rapporter om
bortföranden i Sverige är sällsynta. Däremot förekommer rapporter om att man
mött varelser i sina sovrum eller utomhus. Det enda fall som nämns handlar om
Gösta Karlsson som menar sig bli bortförd i maj 1946.34

Claes Svahn vid monumentet.

34

UFO-Sverige - https://www.ufo.se/index.php/om-ufo-sverige/faq
Claes Svahn skrev tillsammans med Gösta Karlsson en bok om detta år 1995 - Mötet i gläntan
– Sveriges mest kända närkontakt med UFO, NTB/Parthenon (om Pollenkungen)
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Hur hanterar de bortförda det som händer?
De bortförda tränas redan som barn till de uppgifter de förväntas göra, men de är
även rädda för dessa bortföranden och vill att de ska upphöra. De vill vanligtvis
inte berätta om sina erfarenheter eftersom de inte vill utsätta sig för omgivningens reaktioner. Många av dem kommer ihåg vad som hänt utan att de
behöver hypnotiseras.
Samtidigt har många bortförda livslånga och omhuldade minnen av att ha
sett sina döda släktingar eller religiösa ledare när de var bortförda. När de
granskar dessa minnen djupare inser de att det kan vara en konsekvens av
upplevelserna under bortförandet och inte faktiska minnen (s. 14).
David Jacobs berättar att många av de bortförda upplever att de sviker och
bedrar mänskligheten genom sitt samarbete med utomjordningarna i deras
hybridiseringsprogram (s. 204). De är ju livslånga offer för programmet.

Bortförandet
Jacobs skriver att bortförandet inte bara behöver ske fysiskt eller att man blir
ombordtagen på ett UFO. Så han förmedlar en definition av bortförande: ”En
interaktion initierad av en utomjordning med en människa under vilken
utomjordningen kontrollerar människan både fysiskt och kognitivt i realtid och
på vilken plats som helst” (s. 15).
Före själva bortförandet förbereds människan neurologiskt på avstånd så de
inte kommer att göra motstånd mot bortförandet och det som kommer att hända
därefter (s. 35). Den bortförde står sen under total kontroll av ET (s. 36). När de
förs tillbaka till sin miljö igen har de genast glömt vad de varit med om.
Under proceduren inplanteras små chip i de bortfördas huvuden, vanligtvis
genom näsan eller en tårkanal. Jacobs menar att funktionen för detta är okänd.
”Vi vet ingenting om vad dessa enheter gör.” (s. 37) Jacobs menar att man länge
trodde att det bara handlade om att experimentera på och studera människor,
men med tiden har man insett att det är en del av en större agenda, vilket
”reproduktionsprocesserna” avslöjar. Man skapar hybrider.
Författaren konstaterar att det är mycket vanligt att de bortfördas föräldrar
också blev bortförda (s. 17). En helt otrolig siffra han nämner är att omkring två
procent av alla amerikaner har erfarenheter av att ha blivit bortförda, vilket man
fann i en stor intervjuundersökning. Det innebär omkring 6,000 000 personer (s.
18). För att få siffran bekräftad menar Jacobs att man skulle behöva intervjua var
och en på djupet, men han berättar att tiotusentals personer har kontaktat honom
och andra som arbetar med att samtala med bortförda.

Glimtar om hybridernas samhälle
David Jacobs redogör ingående för det han uppfattat som hybridernas sociala
liv. Det finns två typer av hybrider, dels de som lever ensamma och de som
lever i grupp och delar på en bostad (s. 32). De har personliga och ibland
sexuella relationer med de bortförda samtidigt som de är handledda av
säkerhetshybrider och genomför sina individuella uppdrag.
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Intressen för konst, att måla och teckna, att lyssna på eller skapa musik
eller teater eller dans verkar inte existera i deras värld. Deras språk innehåller
ingen humor, ingen ironi eller sarkasmer (s. 33). Jacobs menar att det kanske är
begripligt med tanke på att deras kommunikation, både offentlig och privat, är
telepatisk. De skaffar inte heller kunskaper genom att läsa sig till den (s. 49).
Att resa skapar inga problem för ETs. Deras teknologi ger dem möjligheter
att färdas osynliga genom luften, genom väggar och genom fönster (s. 144).
Men när hybriderna lever på Jorden måste de färdas på samma sätt som oss
människor. De måste lära sig köra bil. De kan ju inte dyka upp nånstans utan att
kunna förklara hur de kom dit (s. 145). Vanliga människor har ibland kunnat se
ET dyka upp och försvinna. Säkerhetskameror har kunnat fånga materialisationer av ET.
Hybriderna upplever tillvaron bland mänskligheten som mycket utmanande
och de är beroende av sina ”bortförda” för att förstå (s. 159). Bara att handla på
en stormarknad, betala och hantera växel är en utmaning (s. 164). Det handlar
också om att veta vad som är rätt och fel, om etik och moral. Man får
exempelvis inte stjäla saker i affären (s. 167).

Sluttankar
Att läsa David Jacobs berättelser blir intressanta inte bara som information om
ett mycket märkligt och skrämmande fenomen, men det ger också möjligheter
att reflektera över självklarheter. Det som är medfött och invant för oss jordmänniskor måste bli föremål för lång och kontinuerlig undervisning och
handledning för dessa främlingar.
Naturligtvis kommer jag också att tänka på de främlingar som kommer från
andra delar av världen och som ska anpassas och integreras i den västerländska
kulturen, moralen och idévärlden, en fråga som blivit högaktuell nu efter det att
migrationen ökat så markant efter 2015. Men det är ett tema för en annan artikel.
Om det är som David Jacobs menar, att hybridernas avsikt är att ta över
makten över planeten Jorden och mänskligheten så är det också lätt att förstå att
de upplever människorna som ett hinder. Det är ju lättare att ta över en planet
utan människor som kan hindra och försvara mänskligheten och Jorden (s. 241).
De har i så fall några alternativa lösningar. De kan definitivt förstöra civilisationen med olika medel. Eller de kan övertyga människorna om att övertagandet
ligger i mänsklighetens främsta intresse och kan därför genomföra en smidig
och långsam process. Eller också kan de ta över planeten och civilisationen utan
att människorna förstår och märker vad som händer. Jacobs konstaterar att den
första möjligheten inte blev aktuell. Inte heller verkar den andra användas. Kvar
står den tredje agendan, att ta över utan att vi människor förstår. Fast jag tycker
nog att både den andra och den tredje strategin kan vara på gång när det gäller
den agenda som refereras till som den nya världsordningen, New World Order.
Jag tänker exempelvis på hur myten det s.k. ”klimathotet” vuxit fram under
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några decennier, vilket jag skrivit en bok om, ”Att leka Gud – Om
klimatdebatten, geoengineering och en ny världsordning” (2015). Propagandan
för fördelarna med ett världsrike utan gränser, en världsreligion, en världsarmé,
en världsvaluta, ett starkt EU, ett starkt FN, med mera, blir allt oftare förmedlad
i massmedia. Argumenten är att nationerna inte kan lösa de stora klimatproblemen eller problemen med terrorismen ensamma. Vi måste arbeta
tillsammans för att lösa problemen, påstår man. Min ståndpunkt är att man kan
arbeta tillsammans för att lösa problem utan att sudda ut nationer, kulturer, språk
och identiteter.
David Jacobs gör en lista på nio faktorer som används för genomförandet
av maktövertagandet (s. 242 ff). Jag redovisar bara listan och överlåter till
läsaren att studera Jacobs texter och förklaringar själv:
1) En avancerad teknologi inklusive bioteknik.
2) En avancerad global arbetskraft.
3) Avancerade neurologiska förmågor.
4) Sekretess
5) Telepati
6) Tid (utomjordingarna verkar ha oändligt med tid, s. 247)
7) Planering, logistik och stödfunktioner
8) Människor att föra bort
9) Hybrider
Vad kan vi göra? David Jacobs menar att så länge akademiker, forskare och
andra som skulle kunna undersöka och tolka och publicera avslöjande fakta inte
gör det och dessutom menar att bortföringsfenomenen är tecken på mental
sjukdom eller åtminstone mental instabilitet, så kommer det att dröja innan
allmänheten får kännedom om det som pågår (s. 255). Utan att vetenskapssamhället accepterar så kommer inte mycket att hända, tror han.
Det värsta som kan hända är ju att det sker en plötslig fysisk förintelse av
mänskligheten, även om Jacobs menar att ET sagt att detta inte kommer att ske
(s. 255). Men det som kan ske är ju att mänskligheten successivt ersätts av
hybrider, vilket enligt Jacobs nog måste anses vara möjligt (s. 256). Hybrider
skulle då ta över alla arbeten och positioner i samhället. Några bortförda har
berättat att ”insektoiderna” planerar ett långsamt övertagande, men att de ska
lämna en liten ”ren grupp” av människor för ”uppfödning” av hybrider.
Dessutom kan hybriderna använda sig av robotar, vilket gör människor totalt
överflödiga.
Jacobs berättar att hybriderna inte har någon aning om eller förståelse för
nationer, politiska strukturer eller institutioner. Många hybrider vet inte namnet
på det land de valt att bo i (s. 256). Vilka konsekvenser kan det få? Det måste ju
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underlätta skapandet av världsriket, den nya världsordningen, New World Order,
NWO.
”Varför vill utomjordingarna ockupera vår planet?” frågar sig David
Jacobs. Och svarar: ”Jag vet inte”. Han presenterar dock tre gissningar:
1) Överlevnad. De kanske är hemmahörande på en ”döende planet”, en
planet i kris.
2) Geo-politisk styrka. Kanske ”insektoiderna” försöker öka sin makt genom
att ta över andra planeter och konkurrera med andra utomjordingar (s.
257)
3) Resurser och ekonomi. Kanske har planeten Jorden resurser som är
sällsynta på andra platser i solsystemet eller universum och som är
attraktiva för ET.
Jacobs finner inget av förslagen helt övertygande (s. 258). Han undrar också om
Jorden är den första planeten ET övertar? Han berättar att forskare år 2013
publicerade teorin att vår galax, Vintergatan, kunde innehålla över 8,8 miljarder
beboeliga planeter.

Beräkningarna sträcker sig från en miljard till 100 miljarder (s. 258). Om bara
en procent av dessa har utvecklat någon form av liv som lett till avancerad
teknologi, så borde det finnas 88 miljoner avancerade civilisationer i vår
Vintergata. Om bara en procent av dessa skulle ha intentionen att vilja ta över en
annan planet så skulle det innebära att 880,000 andra civilisationer skulle kunna
komma ifråga för att överta en annan planet. Om bara en procent av dessa skulle
tänka sig att använda hybridisering för övertagandet så skulle det innebära att
8,800 utomjordiska civilisationer genomför en sådan process (s. 259). Med
denna beräkning så menar Jacobs att sannolikheten att Jorden skulle vara först
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att bli övertagen är ”mycket liten”. Dessutom menar han att om vi var först så
skulle vi se avsevärt många fler misstag än vad vi ser nu (s. 259).
I ett hemligt övertagande skulle det inte finnas någon anledning för dem att
visa sig, men människor ser ständigt UFOn. Utomjordingar visar sig. Bortförda
berättar om sina erfarenheter. Bortförda återförs ibland till fel platser. Ibland
återförs de till sina hem, men på utsidan så det blir utelåsta, istället för till
insidan där de hämtades. Så det finns många exempel på misstag, men det är inte
många nog för att väcka uppmärksamhet, menar Jacobs (s. 260).
Så vad gör vi? Jag tror att enda sättet är att studera, granska fakta, berätta
för varandra, diskutera, medvetandegöra om vad som kanske pågår. Vad kan vi
göra mer? Några människor är aktiva och håller konferenser, gör föreläsningar
och intervjuer på nätet eller annat som de har möjlighet att göra. Det är tur för
oss som bara sitter i våra stugor och läser och tänker… och kanske skriver. Det
värsta vi kan göra är att säga ”Det tror vi inte på” och fortsätta blunda. Om det
David Jacobs beskriver är sant, så riskerar vi att bli obehagligt överraskande.
Det vill inte jag bli… Och jag vill göra så gott jag kan för att hjälpa andra att
tänka till…
.
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