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Inleiding
Waarom dit boekje? Ik beschouw mijzelf beslist niet als een autoriteit op 
het gebied van buitenaardse wezens en aanverwante verschijnselen zoals 
o.a. “alien abduction” (ontvoering door buitenaardse wezens). Waarom ik 
er toch voor heb gekozen om dit boekje te schrijven is omdat er in de 
Nederlandse taal geen deugdelijke lectuur aanwezig is over dit onderwerp.

Dit verschijnsel komt hier in Nederlands veel minder voor dan 
bijvoorbeeld in de US, maar dat er ook hier behoefde is aan een goede 
voorlichting over dit onderwerp, daar twijfel ik niet aan.

Buitenaardse wezens, welke ik hierna aanduid met de Engelse term Aliens, 
is typisch zo’n onderwerp waar de wetenschap geen raad mee weet. Er 
blijkt namelijk een grote metafysische en geestelijke component te zijn, 
een onderwerp waar wetenschappers meestal met een grote boog omheen 
lopen. Men doet al decennia onderzoek naar dit onderwerp maar men is er 
nog steeds niet in geslaagd om hier een duidelijke visie op te geven. Alleen
wetenschappers die niet bang zijn om te verwoorden wat ze zien geven 
hele bruikbare aanwijzingen.

Er is over dit onderwerp vrij veel geschreven, maar veel van deze lectuur is
onbruikbaar of zelfs misleidend. Ook in de Nederlandse taal word wel over
dit onderwerp geschreven maar men komt zelden verder dan het 
weergeven van wat willekeurige getuigenverslagen of het promoten van 
New Age gerelateerde denkbeelden. Een echter visie over dit onderwerp 
heb ik nog niet gezien. (Ik kan natuurlijk niet uitsluiten dat er wel bruikbare 
nederlandstalige lectuur is, ik ben het alleen nog niet tegen gekomen)

In de Engelse taal zijn is wel degelijk bruikbare lectuur, maar ook daar 
word dit overspoeld door onbruikbare rommel. Als je echter een tijdje rond
zoekt dan krijg je toch wel een indruk van wat wel bruikbaar is.

Een groot deel van de informatie die in dit boekje word weergegeven is 
afkomstig van MUFON https://www.mufon.com/ en “The CE4 Research 
Group” http://www.alienresistance.org/ce4.htm 

Deze laatste (CE4 Reasearch) is een organisatie die is voortgekomen uit 
MUFON, maar die zich meer is gaan richten op de persoonlijke contacten 
en verhalen van mensen. Hierover laten meer.

http://www.alienresistance.org/ce4.htm
https://www.mufon.com/
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Waarschuwing:

De informatie die in dit boekje word gegeven kan uw inzicht in de aard
van “ontvoeringen door Aliens” drastisch veranderen.V1

Deze tekst bevat schokkend informatie en is niet geschikt voor kinderen
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Wetenschappelijk onderzoek
Wetenschappelijk onderzoek is een lastig begrip. Het feit dat iemand claimt
Alien onderzoek wetenschappelijk te benaderen betekent helemaal niet dat 
dat ook daadwerkelijk zo is. Er zijn een aantal problemen die dit kunnen 
verhinderen.

Bij echt wetenschappelijk onderzoek ga je uit van een hypothese die je 
vervolgens test door bewijzen te vinden die de hypothese omver werpen. 
Als dat niet lukt dan heb je een goede theorie.

Wat je ook wel ziet is dat men het tegenovergestelde doet, en dat is dat men
een hypothese heeft en vervolgens op zoek gaat naar bewijzen die deze 
hypothese bevestigen. Het grote probleem met deze werkwijze is dat men 
hierbij vaak bewijzen tegen de hypothese negeert. Dit kan vrij stuitende 
vormen aannemen. Als iemand een levensovertuiging heeft, bijvoorbeeld 
Atheïstisch, Christelijk of New Age, dan is de verleiding groot om alles 
wat hier niet in past, van tafel te vegen en af te doen als onzin. Dit gebeurt 
wel degelijk en veel vaker dan je misschien denkt. Deze werkwijze is ook 
niet gebonden aan een specifieke ideologie en mensen die dit doen zijn 
meestal blind voor de beperktheid van hun eigen functioneren. Deze 
mensen zullen dus zonder enige terughoudenheid claimen dat hun mening 
wetenschappelijk onderbouwd is.

Als je als leek wild vaststellen wie er opereert vanuit een vooraf bepaald 
ideologisch standpunt, dan zijn er in dit opzicht zijn er enkele rode 
vlaggen:

• Men word makkelijk boos en heeft een agressieve aanvallende 
spreekstijl in bijzijn van anders denkenden.

• Men maakt mensen met een duidelijk andere visie belachelijk 
zonder daar goede echt wetenschappelijke argumenten bij te 
gebruiken.

• Men weigert serieus in te gaan op bepaalde aanwijzingen of 
bewijzen.

Het kan natuurlijk ook zo zijn dat je als onderzoeker helemaal nog geen 
hypothese hebt en onderzoek doet om aanknopingspunten te krijgen voor 
het opzetten van een hypothese. In dat geval is het belangrijk dat je alle 
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verschijnselen die je ziet serieus neemt en tracht deze zo goed mogelijk te 
interpreteren.

Wat is een UFO?
UFO is een afkorting van: “Unidentified flying Object”, het betekend dat 
er een voorwerp in de lucht is waargenomen wat niet kan worden 
geïdentificeerd als iets wat we kunnen verklaren en herkennen.

Een meer populaire en vaker gebruikte betekenis van ufo is de waarneming
van een buitenaards ruimteschip. De betekenis van de term UFO, o.a. in de
media, is dus veranderd gedurende de jaren.

Sommige mensen zeggen: “Ik geloof in het bestaan van UFO’s” wat ze 
hiermee werkelijk zeggen is:

dat ze erkennen dat er soms waarnemingen gedaan worden in de 
lucht die niet verklaard kunnen worden.

Wat ze bedoelen is:

dat ze geloven in buitenaards leven wat de aarde bezoekt met 
ruimteschepen.V2,5:47
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Het Mutual UFO network

Het MUFON is een vrijwilligers organisatie die wereldwijd 
wetenschappelijk onderzoek doet naar UFO’s. Deze organisatie verzorgt 
opleidingen en maandelijkse bijeenkomsten om de kwaliteit van het 
onderzoek te garanderen. Ze heeft meer dan 5000 onderzoekers en gebruikt
gestandaardiseerde werkmethoden om onderzoek uit te voeren.

Een van de grote beperkingen van MUFON is dat ze zich grotendeels 
bezighouden met “rapportages van waarnemingen”. Er is al een 
onnoemelijk groot aantal waarnemingen gedocumenteerd maar er is hieruit
nog geen duidelijkheid wat dit UFO fenomeen nu precies is.V1,12:09

De maandelijkse bijeenkomsten van MUFON zijn open voor iedereen en 
daar komen dus ook mensen die niet bij de organisatie horen, maar 
bijvoorbeeld zelf iets gezien of ervaren hebben. Ze hopen dan bij MUFON 
antwoorden te krijgen op hun vragen. Een van die ervaringen was de 
“ontvoeringen door Aliens”. Men is daar bij MUFON gaan luisteren naar 
de verhalen van deze mensen omdat zij blijkbaar in contact geweest zijn 
met deze wezens.

https://youtu.be/dZTYhg5CUj4


Buitenaardse wezens, bestaan ze echt? Pag. 9/35

Men heeft hierover bij een van deze MUFON afdelingen gediscussieerd en 
men vroeg zich af:

We kunnen tot in het oneindige UFO waarnemingen blijven rapporteren,
we doen dit al decennia, maar we komen zo niet tot de waarheid hierover.
We moeten dichter bij de bron zien te komen. Deze mensen die in contact
zijn geweest met aliens of door hen ontvoerd zijn geweest, dat is dicht bij 
de bron.

Dus ze besloten om het onderzoek te verleggen naar dichter naar de bron 
en deze ontvoeringen te gaan onderzoeken en zodoende te trachten er 
achter te komen wat dit fenomeen nu precies is. MUFON is echter niet 
opgezet om een dergelijk onderzoek uit te voeren. Om die reden is er een 
nieuwe organisatie opgezet: CE4Research.

CE4 staat voor “Close Encounters of the
fourth kind”.

Mensen met dergelijke ervaringen zijn
echter niet zelden getraumatiseerd. Omdat
men niet wilde dat deze mensen door
onervarenheid, nieuwsgierigheid en
onnodige vragen verder getraumatiseerd
worden heeft men zich eerst verdiept in de
bestaande literatuur voordat men het veld
in ging.

http://www.alienresistance.org/ce4.htm
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Wat is een “Alien Abduction”?
Wat is een “Alien Abduction” of “ontvoeringen door Aliens”?

Wikipedia
Van WikiPedia: Een “ontvoeringen door Aliens” fenomeen verwijst naar:

• subjectieve werkelijke herinneringen
• aan het in het geheim en mogelijk tegen de eigen wil weggenomen 

worden
• door schijnbaar niet-menselijke wezens
• en onderworpen worden aan complexe fysieke en psychologisch 

procedures.

Deze ontvoeringen worden ook wel aangeduid met “Close encounters of 
the fourth kind”.

“Close encounter of the third kind” zijn fysieke ontmoetingen met Aliens.

De visie van de meeste wetenschappers
Door gebrek aan objectief materieel bewijs, word dit fenomeen door de 
meeste wetenschappers afgedaan als: Misleiding, suggestiviteit, 
gevoeligheid voor fantasieën, gevoeligheid voor hypnose, “Het valse 
herinneringen syndroom”, persoonlijkheid, slaap verlamming, 
psychopathologie, psychologische en omgevingsfactoren.V2,27:15

Sommige zien een treffende overeenkomst tussen de aliens weergegeven in
sciencefiction films en dat wat word gerapporteerd door ontvoerde mensen.

Comentaar:

Deze “wetenschappelijke” visie is vooral beperkt en bekrompen. Ze heeft 
vooral tot doel de eigen materialistische overtuigingen overeind te 
houden en de wereld om ons heen hanteerbaar te houden. Het menselijke 
verstand en waarnemingsvermogen word hierbij genomen als maatstaf 
voor de totale realiteit, wat volstrekte onzin is omdat het menselijke 
verstand en de menselijke waarneming beperkt is. Deze visie is ook niet 
gericht op het helpen van mensen die zo’n ervaring hebben doorgemaakt 
maar ze is vooral gericht op zelfbehoud.
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Een visie van een wetenschapper die zelf zo’n 
ervaring heeft meegemaakt.

Waarschuwing:

De beschrijving die hierna volgt is best wel heftig en niet geschikt voor
gevoelige mensen. Als u dit toch leest er er door verontrust raakt, zorg er
dan voor dat u daarna ook de aanwijzingen leest over waardoor het komt

dat iemand zo’n ervaring kan krijgen en hoe u zoiets kunt stoppen!

Vervolg op “Wat is een ontvoeringen door Aliens?”, z.o.z.
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Dr. Carla Turner heeft zelf een ontvoering meegemaakt en daarnaast heeft 
ze een groot aantal getuigen ondervraagd. Haar mening is dus geen 
autoritaire klinische visie van iemand die op veilige afstand blijft van de 
materie, maar van een wetenschapper die er dwars doorheen is gegaan.

Ze beschrijft het volgende:V1,15:57

Als we de rapportages van deze ontvoeringen moeten geloven, en er is 
geen reden om te twijfelen aan de eerlijkheid van deze mensen, dan omvat 
het ontvoeringsfenomeen het volgende:

1. Aliens zijn in staat om de beleving van onze omgeving te 
veranderen.

2. Aliens kunnen beïnvloeden wat we denken en zien.

3. Ze verschijnen aan ons in alle mogelijke gedaanten en vormen

4. Aliens kunnen ons bewustzijn, uit ons fysieke lichaam halen, de 
controle van ons over ons lichaam blokkeren, er nieuw entiteiten 
inbrengen en ons lichaam als voertuig gebruiken voor hun eigen 
activiteiten voordat ze ons bewustzijn het lichaam teruggeven.

5. Aliens kunnen onzichtbaar in onze aanwezigheid zijn en ze kunnen 
zich gedeeltelijk zichtbaar maken.

6. Ontvoerden kunnen markeringen krijgen op hun lichaam, naast de 
bekende hapjes uit hun lichaam en de rechtlijnige littekens. Deze 
andere markeringen omvatten: enkele gaatjes, meervoudige gaatjes,
grote kneuzingen, drie- of vier-vingerige klauw markeringen en 
driehoeken van elk mogelijke soort.

7. Vrouwelijke ontvoerden leiden soms aan serieuze gynaecologische 
problemen na hun ontmoeting met aliens, en soms leiden deze 
problemen tot gezwellen, tumoren, kanker aan de borsten en 
baarmoeder, en (als gevolg daarvan) verwijdering van de 
baarmoeder.

8. Aliens nemen lichaams-vloeistof van de nek, ruggengraat, aderen, 
gewrichten en van andere plaatsen. Ze injecteren ook onbekende 
vloeistoffen op verschillende plaatsen in het lichaam.

9. Een verrassend groot aantal van de ontvoerden lijden aan serieuze 
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ziekten die ze niet hadden voor hun ontmoetingen. Deze kunnen 
leiden tot chirurgische ingrepen, handicaps en zelfs de dood door 
oorzaken die de doktoren niet kunnen achterhalen.

10. Sommige ontvoerden ervaren een degeneratie van hun mentale, 
sociale en spirituele gezondheid. Vaak ziet men excessief gedrag 
zoals drugs misbruik, alcoholisme, vreetzucht en seksueel 
ongeremd gedrag. Vreemde obsessies ontwikkelen zich die het 
dagelijkse leven ontwrichten en persoonlijke relaties verwoesten.

11. Alies hebben een grote interesse in volwassenen seksualiteit, 
kinder-seksualiteit en het toedienen van fysieke pijn aan de 
ontvoerden.

12. Ontvoerden herinneren zich dat ze geïnstrueerd zijn en getraind 
door de aliens. Deze training kan zijn in de vorm van verbale of 
telepathische lessen, slide shows, of een werkelijk hands-on 
training in het bedienen van Alien technologie.

13. Ontvoerden vertellen dat ze meegenomen werden naar ruimtes 
waar ze niet alleen aliens ontmoette, maar ook normaal uitziende 
mensen, soms in militair uniform, welke samenwerken met de 
aliens die hen ontvoerd hebben.

14. Ontvoerden ontmoeten vaak meer dan een type Alien gedurende 
hun ervaring. Niet alleen de grijzen. Elke mogelijke combinatie van
grijs, reptielachtig, insectachtig, blonde, en met een puntige haarlijn
zijn gezien gedurende een enkele ontvoering, in hetzelfde 
luchtvaartuig of in hetzelfde gebouw.

15. Ontvoerden rapporteren dat ze meegenomen zijn naar ondergrondse
gebouwen waar ze groteske hybride wezens zien, kraamkamers met
hybride humanoide foetussen en vaten met gekleurde vloeistoffen 
gevuld met delen van menselijke lichamen.

16. Ontvoerden vertellen dat ze zien hoe bij andere mensen in deze 
gebouwen hun bloed word afgenomen, hoe ze gemutileerd worden, 
gevild en van ledematen ontdaan en opgestapeld, levenloos als een 
stapel hout. Sommige ontvoerden zijn bedreigd dat ook zij op deze 
manier eindige als ze niet samenwerken met hun Alien ontvoerders.
(Dergelijke ervaringen hebben zeer ernstige trauma’s tot gevolg, het is 
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zeer bedreigend en de mens word hier behandeld als een onbenullig en 
waardeloos stuk hout)

17. Aliens komen in huizen en ontvoeren tijdelijk jonge kinderen 
terwijl ze hun ouders in paniek en verlamd en hulpeloos 
achterlaten. In gevallen waarin de ouders konden protesteren, werd 
hen door de aliens verteld: Deze kinderen zijn van ons.

18. Aliens hebben hun menselijke ontvoerden gedwongen om 
geslachtsgemeenschap te hebben met aliens en zelfs met andere 
ontvoerden terwijl een groep aliens toekijkt. In zulke ontmoetingen 
hebben de aliens zichzelf soms vermomd om de medewerking te 
krijgen. Ze verschijnen dan in de vorm van Jezus, de paus, 
sommige filmsterren en zelfs zoals dode echtgenoten van de 
ontvoerden.

19. Aliens doen extreem pijnlijke experimenten of procedures op de 
ontvoerden terwijl ze zeggen dat dit nodig is, maar zonder te 
zeggen waarom. Pijnlijke genitale of anale sondes worden 
ingebracht, zowel bij kinderen als volwassenen.

20. Aliens doen voorspellingen van een aanstaande wereldwijde chaos 
en vernietiging. Ze zeggen dat een beperkt aantal mensen “gered” 
zal worden van deze planeet zodat de soort kan voortbestaan. 
Enerzijds terug op deze planeet na de vernietigingen, of op een 
andere planeet. Vele van de ontvoerden zeggen dat ze hun 
ontvoerders niet geloven en dat ze een veel meer sinister doel van 
de “geredde” mensen verwachten.

In elke beschrijving in deze lijst zijn meerdere rapportages van niet-
gerelateerde gevallen, wat bevestigd dat deze bizarre details niet het 
product zijn van een enkele ontspoorde geest.

Deze details zijn overtuigend bewijs dat, in tegenstelling tot de beweringen
van veel UFO onderzoekers, dat de ontvoering ervaring zich niet houd aan 
een uniforme opeenvolging van gebeurtenissen. Het fenomeen word niet 
verklaard door experimenten met het fokken van rassen-kruisingen of voor 
wetenschappelijk onderzoek naar de menselijke psychologie.

Voordat we onszelf toelaten om te geloven in de onschuldigheid van  deze 
Alien interactie, moeten we ons afvragen:
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• Waarom hebben deze verlichte wezens de dekking van de nacht 
nodig om hun goede daden te doen?

• Waarom moeten ze ons verlammen zodat we hulpeloos zijn en ons 
niet kunnen verzetten?

• Moeten engelen onze foetussen stelen?

• Moeten ze de geslachtsdelen van onze kinderen manipuleren en een
sonde in onze anus brengen?

• Zijn angst, pijn en misleiding verenigbaar met hogere spirituele 
motieven?

Naast het onderworpen worden aan bovengenoemde “onderzoeken”, word 
vaak ook misleidende informatie gegeven. Heel opvallend daarbij is dat 
deze informatie vaak in gaat tegen wat de Bijbel ons leert:

• Deze Aliens zeggen dat zij het zijn die ons mensen hebben gemaakt
door het gebruik van DNA. (Niet God, maar zij zijn onze schepper)

• Dat ze ons leiden naar een volgende evolutionaire sprong.
(De evolutie leer)

• Jezus, Mozes, Buddha, Mohammed en andere religieuze leiders 
waren Aliens in menselijke vorm die hier kwamen om de mensen 
de weg te wijzen. (Jezus in niet De Zoon van God maar gewoon een 
van de vele buitenaardse wezens)

• Ze leren dat de aarde een levend organisme is.

• Ze leren dan de aarde vernietigd zal worden als ze er niet in slagen 
de mens te veranderen. (Manipulatie door bedreiging en angst zaaien)

• Ze leren dat zij verder ontwikkeld zijn, zowel technologisch als 
spiritueel. (uit getuigenverslagen blijkt dat het ethisch besef van deze 
wezens 0,0 is, enigszins vergelijkbaar met dat van een destructieve 
psychopaat. Wat dat betreft valt het met die hoge ontwikkeling dus vies 
tegen.)

• Ze leren dat zij stoffelijke wezens zijn en dat ze komen van andere 
sterrenstelsels.

• Ze leren dat zij onze weldoeners zijn.
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(Als je echter de lijst van Karla Turner doorleest, en je hoort wat de 
mensen zeggen die zelf ontvoerd zijn, dan weet je dat hier iets goed mis is.
Er is hier sprake van ernstig misbruik, bedreiging en misleiding. Deze 
mensen zijn licht tot zeer ernstig getraumatiseerd, afhankelijk van wat ze 
gezien en ervaren hebben.)

• De dingen die ze ons leren sluiten vaak aan bij de New Age 
denkbeelden. Verder zie je vaak dat mensen die door Aliens 
ontvoerd zijn vaak terecht komen in de New Age overtuigingen. 
(New age leringen zijn vaak ingegeven door verborgen geestelijke 
machten, o.a. d.m.v. automatische handschrift)

Dr. Karla Turner was er van overtuigd dat deze Aliens hier niet zijn om ons
te helpen, maar om van ons te stelen, onze autonomie.

De heeft vastgesteld dat er twee kenmerken zijn die boven alles uitsteken: 
Misleiding en Wreedheid.

De ervaringen zijn steeds weer verontrustend….V2,30:27

Hoe echt zijn deze ervaringen?
Als je jezelf afvraagt hoe echt dergelijke ervaringen zijn, dan denk je 
wellicht aan contact met fysieke lichamelijke wezens en werkelijk 
bestaande fysieke gebouwen, werkelijk bestaande fysieke ruimteschepen 
die je kunt aanraken etc.

Als je het boek “The Bible, Physics and the abilities of fallen Angels” leest
dan kom je er al snel achter dat het helemaal niet nodig is dat deze dingen 
fysiek aanwezig zijn in onze wereld. Als je een dergelijke ervaring krijgt 
door een visioen wat je word gegeven door een gevallen engel, dan is die 
ervaring net zo echt en net zo traumatiserend. Voor iemand die zo’n 
ontvoering ervaring krijgt maakt het geen enkel verschil of het een 
werkelijk fysieke ervaring is of een levensecht visioen. Achteraf is het 
verschil voor de persoon die het ondergaat vaak niet vast te stellen.

Er zijn heel veel aanwijzingen dat deze mensen getuigen van werkelijk 
traumatiserende ervaringen van ontvoeringen en het lijkt er op dat de 
werkelijk fysieke ervaringen en visioen ervaringen door elkaar heen lopen.
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Er zijn sterke aanwijzingen dat een deel van deze ervaringen gegeven is 
door een visioen, maar er zijn ook overtuigende bewijzen dat dergelijke 
ervaringen reële fysieke gevolgen kunnen hebben. We kunnen er slechts 
naar raden waar die grens precies ligt.

Vaak zijn de Aliens wreed, veroorzaken ze fysieke en psychische pijn bij 
de ontvoerden…

Bij een actie waarbij de Aliens aan een slachtoffer trokken, ontstond er 
letsel aan de ruggenwervel, zo ernstig dat haar dokter haar waarschuwde 
dat  de schade waarschijnlijk permanent was…

Zoals weergegeven in de Harvard University Gazette van 1992, Dr. John E.
Mack stelt dat van de 60 gevallen van een ontvoering ervaring, waarmee 
gewerkt heeft, dat na een reeks testen er geen psychiatrische of 
psychosociale verklaringen naar voren kwamen. Deze mensen zijn niet 
geestelijk ziek.

Er is dus alle reden om dit fenomeen serieus te nemen.

Hoe is het mogelijk dat een dergelijke 
ontvoering plaats vind?

Elk mens heeft een door God gegeven autonomie, dat is 
zelfbeschikkingsrecht. Vanuit dat gegeven zou het niet mogelijk moeten 
zijn dat Aliens je ontvoeren, en ze mogen dat ook niet zo maar. Het is 
echter ook zo, dat je door de keuzen die je maakt in je leven en door wat je 
uitnodigt in je leven, geestelijke machten wel de mogelijkheid kunt geven 
om zoiets te doen.

Het materiaal wat je in dit hoofdstuk vind is gebaseerd op bevindingen van
onderzoek door de CE4Research organisatie en het is consistent met wat je
in de bijbel vind. Het past echter helemaal niet in het paradigma van een 
atheïstisch wetenschapper. Die zal hier wat lacherig over doen omdat hij 
het niet kan begrijpen.

Judas 1:10 Maar deze mensen lasteren alles waarvan zij geen kennis hebben, 
en met de dingen die zij, net als de redeloze dieren, van nature wel begrijpen, 
richten zij zichzelf te gronde.
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Er zijn drie mogelijke redenen waarom een ontvoering ervaring kan 
plaatsvinden:

1. Omdat je er om vraagt. Sommige mensen vragen werkelijk om zo’n
ervaring te krijgen om te weten hoe het is. Pas op waar je om 
vraagt!

2. Sommige mensen hebben onwetend een opening gemaakt voor een 
dergelijke beïnvloeding, doordat ze zich bezig houden met New 
Age of occulte praktijken. Als je jezelf bezig houd met geestelijke 
machten buiten onze God om dan maak je jezelf kwetsbaar voor 
deze wezens. Er is gevonden dat dit de meest voorkomende en 
belangrijkste oorzaak is.

3. Je bent kwetsbaar door Occulte belasting vanuit het voorgeslacht. 
Als je ouders of voorouders zich met dergelijke dingen bezig 
houden dan ben je als kind ook blootgesteld aan deze boze 
machten. Het is belangrijk hoe je jouw kinderen opvoed. Het hoofd 
van het gezin zorgt voor een spirituele dekking van zijn gezin, maar
als die er niet is dan ben je als kind kwetsbaar voor dit type 
bovennatuurlijke ervaringen.

http://www.christelijke-antwoorden.nl/subjects/OP/Occulte-praktijken.html
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Wie zijn deze Aliens?
Als je af gaat op de getuigenverslagen van ontvoerde mensen dan krijg je 
al snel het idee dat het hier gaat om demonische activiteit. Er is vaak 
sprake van een gevoel van diepe duisternis en angst.

Het boek “The Bible, Physics and the abilities of fallen Angels” gaat heel 
specifiek in op deze vraag en geeft hierover veel concrete informatie. In het
kort komt het er op neer dat het zeer waarschijnlijk gaat om gevallen 
engelen en niet (alleen) om demonen omdat die (volgens de schrijver) niet 
de vermogens hebben om dergelijke ervaringen te creëren. Zo hebben 
demonen bijvoorbeeld geen lichaam, en kunnen ze ons ook geen levens-
echte visioenen geven.

Of het nu gevallen engelen zijn of demonen, de bron van deze ervaringen 
komen uit het koninkrijk van de duisternis zoals o.a. beschreven is in:

Efeziërs 6:10 Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte
van Zijn macht.11 Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand
kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel.12 Want wij hebben de
strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, 
tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de 
geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.

Het gaat hier dus niet om buitenaardse wezens afkomstig van verre 
sterrenstelsels, maar om duistere machten die zich voordoen als Aliens. Het
hele Alien en UFO fenomeen is een grote misleiding, bedoeld om ons 
mensen op een dwaalspoor te brengen.
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Kun je een ontvoering door aliens stoppen?
Wat hierna volgt is een verslag van een incident met Bill D. De ervaring 
van Bill vond plaats met Kerstmis 1976 in Florida:V2,49:35

Zijn ontvoering begon typisch, laat in de avond, in bed. Vroeger die 
avond zag hij vreemde lichten door het raam van zijn woonkamer, 
boven het bos ten noorden van zijn huis. Hij nam aan dat dit politie 
helikopters waren, op zoek naar drugs runners of zoiets. Wat het 
ook was, zijn honden reageerde er fel op gedurende verschillende 
uren nadien1. Uiteindelijk ging hij naar bed.

Toen hij in bed lag en klaarwakker bleef door de blaffende honden, 
kwam er een verlamming over hem2. Hij kon het niet uitroepen. Hij 
zag niets dan een grijze mist, maar toch voelde hij dat er iets of 
iemand in de kamer was. Zijn vrouw werd er niet wakker van. 
Direct daarna voelde hij dat hij opgetild boven zijn bed… Op dat 
moment werd hij gegrepen door een grote angst, maar hij kon niet 
schreeuwen.

Hierna word het verhaal erg interessant. Het volgende is een letterlijke 
notatie van het video transcript.

Ik dacht dat ik een satanische aanval onderging, dat de duivel me te
pakken had gekregen… Zo hulpeloos, ik kon niets doen. Ik zei: 
Jezus, Jezus, Help! Of Jezus, Jezus, Jezus! Toen ik dat deed was er 
een gevoel of geluid of iets anders, dat de woorden die ik dacht, of 
de woorden die ik probeerde te zeggen, of wat ook, datgene wat me 
vast hield pijn had gedaan. En ik viel omlaag en viel op mijn bed, 
wat het was alsof ik terug in mijn bed gegooid werd… Toen dat 
gebeurde werd mijn vrouw wakker en vroeg me waarom ik op het 
bed stond te springen.3

1) Honden reageren ook op duistere geestelijke verschijnselen!
2) Slaapverlamming of sleep paralysis.
3) Deze vertaling is enigszins verzacht door een detail weg te laten.

Totdat deze getuigenis was onderzocht was er geen geval bekend waarbij 
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iemand zo’n ontvoeringservaring had afgebroken.V1.51:36 Alle top 
researchers beweerden dat dit niet kon. Je kunt een ontvoering door Aliens 
niet stoppen. Hier waren geen gegevens van. En hier ben ik4 dan met een 
incident waarin een man zegt dat hij uitriep naar de naam van Jezus en 
zo’n ervaring afbrak! Was dit een ongewoon geval? Maar ik4 wist dat dit 
iets bijzonders was… Als ik kon aantonen dat dit niet alleen in dit ene 
geval zo ging, dan kon dit heel grote gevolgen hebben in de UFO 
gemeenschap. Ik nam contact op met deze top researchers in het land. Ik 
zei, ik heb hier een geval, ik weet niet wat ik ervan moet denken. Ik deelde 
het verhaal en elke keer als ik dat deed vroegen ze me: Mag ik een 
onofficiële reactie geven? En ik zij: “Natuurlijk.” Ik mag je hun namen niet
geven, maar ik kan je zeggen wat hun reactie was. Ieder van hen zei: “Ja 
meneer, we zijn zelf ook dergelijke gevallen tegen gekomen, waar men in 
staat was het te stoppen door gebed of door de naam van Jezus”. Ik vroeg, 
hoe kan het dat we hier nooit iets van gezien hebben? Jullie vertellen ons 
wat anders, dat het niet gedaan kan worden? De eerst reactie die ik kreeg 
was: “We wisten niet wat we hier van moesten denken.” Die reactie had ik 
kunnen accepteren. Het tweede antwoord vond ik lastiger, en ik werd er 
boos van, en die wil ik dat je echt hoort. Ze zeiden, we wilde ons daar niet 
in begeven, want het zou onze reputatie in het vakgebied negatief kunnen 
beïnvloeden.

Is dit een feit wat in de doofpot is gespot? ... Wat ik jullie zeg is dat deze 
informatie bewust is achtergehouden door de beste researchers waar jullie 
op vertrouwen om de waarheid van te horen.

Een deel van de UFO researchers zijn achteraf boos dat deze gegevens 
bovenwater zijn gehaaldV1,58:05 omdat het niet past in hun 
“wetenschappelijke” denkbeelden van hoe een materialistische wereld in 
elkaar zit.

4) De ik figuur hier is Joseph Jordan

Hierna zijn een aantal onderzoekers die wel open stonden voor dit 
fenomeen verder gaan zoeken, deze getuigen opnieuw gaan opzoeken en 
ondervragen. In de 10 jaar daarna zijn er 400 van dergelijke gevallen 
gevonden van mensen die in staat waren deze ervaring van ontvoering te 
stoppen, in de naam en autoriteit van Jezus Christus. Dit is 
gedocumenteerd bewijsmateriaal en veel hiervan is terug te vinden op de 
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site van CE4Research: http://www.alienresistance.org/ce4.htm 
(Engelstalig)

Hoe kan het dat je op deze manier zo’n Alien 
ontvoering kunt stoppen?

Vooral als je zelf geen christen bent is dit een raar ongeloofwaardig 
verschijnsel. Wat je heel vaak om je heen ziet is een krachteloos 
christendom, veel te vaak zijn dit mensen die zelf niet goed weten wat ze 
precies geloven, mensen die vaak lijken te vertrouwen op rituelen en 
regeltjes. Hoe kan dit geloof dan hier, in dergelijke gevallen ineens zo 
krachtig zijn?

Dit is een lastige vraag, maar ik ga toch proberen ze te beantwoorden.

Het Christendom gaat helemaal niet over regeltjes of rituelen. Dat is wat 
mensen er van gemaakt hebben.

In de bijbel word God beschreven als onze schepper, schepper van hemel 
en aarde en alles wat daarin is, de wetten van de natuur, de wetten van 
menselijke relaties, alles. In die bijbel staat inderdaad hoe wij het beste 
kunnen gedragen om die schepping in stand te houden. Hoe we op een 
goede manier in harmonie kunnen leven met ons lichaam, de mensen om 
ons heen en de natuur om ons heen. Dat God schepper is betekend dat Hij 
waarde hecht aan zijn schepping, aan ons dus en dat Hij graag wil dat wij 
dat dan niet ruïneren. Dat zijn geen zinloze regeltjes, dat is gewoon een 
wijs en constructief advies.

Deze duistere wezens die zich o.a. voor doen als aliens, doen het 
tegenovergestelde. Zij haten God en zijn schepping, ons dus. Ze doen alles 
om ons bij God weg te leiden, te misleiden en ons uiteindelijk te leiden 
naar onze ondergang.

Nu heeft de mens autonomie gekregen dus deze “Aliens” kunnen ons niet 
zomaar ontvoeren. Ze moeten ons eerst misleiden zodat we hen uitnodigen,
of zodat we ons verwijderen van Gods bescherming.

Wat je dus om je heen ziet is dat heel veel mensen de wijze raad van God 
in de wind slaan en hun eigen weg gaan. God laat dit toe. Wij hebben 
autonomie en kunnen er voor kiezen om dingen te doen die schadelijk zijn.

http://www.alienresistance.org/ce4.htm


Buitenaardse wezens, bestaan ze echt? Pag. 23/35

We mogen echter ook de consequenties ervaren van onze keuzen, en dat is 
vaak niet gering.

Als we ver verwijderd zijn van God dan zitten we meestal verstrikt in een 
web van misleiding, zonden, verlies van ethiek, occultisme, New-Age, 
seksverslavingen, geweld en andere misdrijven, noem maar op. Als de 
tegenstander zich met zijn misleidingen toegang verschaft heeft in ons 
leven dan is het buitengewoon lastig, misschien wel onmogelijk om dan 
nog op eigen kracht vrij te komen. Dat is nu precies de rede waarom Jezus 
luistert naar onze roep om hulp. Ook al hebben we gezondigd, ook al zijn 
we van Hem verwijderd. Als we in een dergelijke hulpeloze situatie om 
zijn hulp vragen dan reageert Hij daarop. Hij hoopt dan dat zijn reactie ons 
wakker schud en dat we naar Hem op zoek gaan, zodat we niet alsnog weer
verloren gaan.

Je hoeft dus niet een vroom christen te zijn om te kunnen roepen naar de 
naam van Jezus. Maar laat ik dit wat verder uitwerken. Er zijn eigenlijk in 
dit opzicht drie categorieën mensen:

1. Mensen die geloven en Jezus volgen in hun doen en laten.

2. Mensen die wel geloven maar met een oppervlakkig geloof wat hun
doen en laten niet of nauwelijks beïnvloed.

3. Ongelovigen.

Alle drie kunnen de naam van Jezus aanroepen. Ongelovigen doen dat 
echter vrijwel nooit omdat ze die mogelijkheid niet kennen of niet serieus 
nemen.

Oppervlakkig gelovigen doen dat soms niet, en soms wel. Als ze het doen 
dan blijkt vaak dat de ervaring afgebroken word, maar dat het later weer 
terugkomt, waarbij ze opnieuw om hulp moeten roepen.

Mensen die Jezus echt volgen zijn dicht bij hem en onder zijn 
bescherming. Deze hebben hier vrijwel nooit last van. Als het wel 
voorkomt dan kunnen ze de opening waardoor de satan toegang had sluiten
en er definitief een einde aan maken.
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Als ik dit samenvat: Het christelijk geloof lijkt vaak krachteloos omdat er 
relatief veel christenen zijn die wel geloven maar niet doen. Zo word de 
kracht van het geloof niet zichtbaar. In dit geval echter, als we hulpeloos 
verstrik zitten in de strikken van de satan, dan kunnen we om zijn hulp 
vragen, gewoon omdat we het zelf niet meer kunnen. Hij laat ons dan niet 
ten onder gaan, Hij geeft ons een tweede of een derde kans en Hij hoopt 
dat we gaan zien dat we het niet zonder Hem kunnen en dat we naar hem 
op zoek gaan.

2 Kronieken 15:2
De HEERE is met u, zolang u met Hem bent. Als u Hem zoekt, zal Hij door u 
gevonden worden, maar als u Hem verlaat, zal Hij u verlaten.

Mattheüs 7:8
Want ieder die bidt, die ontvangt; wie zoekt, die vindt; en voor wie klopt zal 
opengedaan worden.

Jeremia 29:11
11 Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE. 
Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en 
hoop te geven. 12 Dan zult u Mij aanroepen en heengaan, u zult tot Mij bidden
en Ik zal naar u luisteren. 13 U zult Mij zoeken en vinden, wanneer u naar Mij 
zult vragen met heel uw hart. 14 Ik zal door u gevonden worden, spreekt de 
HEERE, Ik zal een omkeer brengen in uw gevangenschap...

Als je deze bijbel verzen op je in laat werken, dan ontdek je misschien nog 
een rede waarom het uitroepen naar Jezus in zo’n ontvoeringssituatie zo 
goed werkt. Door de grote angst die zich meester van je maakt verlies je de
remmingen van de westerse “beschaving”. Je verliest de illusie dat je het 
allemaal zelf wel kunt. Op een dergelijk moment roep je inderdaad vanuit 
het diepst van je hart om hulp, met heel je hart zou je kunnen zeggen.
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En wanneer werkt “het” niet?
Voor mij is dit een hypothetische vraag, in welke situatie zal een uitroep 
naar Jezus niet leiden tot het afbreken van zo’n ontvoering. Ik heb echter 
het gevoel dat ik ook op deze vraag in moet gaan. Ik kan me voorstellen 
dat wanneer die uitroep niet oprecht is, wanneer je het allemaal nog wel 
interessant vind, maar dat het nu even wat te heftig vind, als je van plan 
ben er mee door te gaan maar het nu voor even wil stoppen… Ik kan me 
voorstellen dat er dan geen reactie komt, gewoon omdat je er zelf voor 
kiest om je er niet van af te keren.

Ik heb een geval gehoord waarin een zachte uitroep naar Jezus de 
ontvoerders deed vertragen, ze vroegen toen: “volg ons alstublieft…” en 
het potentiële slachtoffer deed dat.

Als je dan gehoor geeft aan zo’n vraag van je potentiële ontvoerders dan 
word je vraag om redding ontkracht. Het kan dus dat als je niet echt om 
hulp roept, dat Jezus dan ook niet reageert. De bijbel verteld ons dat Jezus 
niet onder de indruk is van halfslachtige vragen of een halfslachtig geloof. 
Weet dus wat je doet in zo’n situatie. Als je deze duistere dreiging voelt, 
probeer dan je eigenwaarde niet overeind te houden en je angst weg te 
drukken, maar roep het uit met al je kracht zodat Hij je hoort en je red. 
Wacht niet tot je een aantal van die “onderzoekingen” hebt ondergaan 
voordat je om hulp roept.
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8 stappen naar vrijheid
Er is hiervoor al het een en ander gezegd over hoe je zo’n ontvoering 
ervaring kan stoppen en over de impact van een werkelijk geloof in Jezus 
Christus. Hier worden de weg naar vrijheid beschreven in acht stappen.

1. Herken: Herken en erken wat deze Alien ontmoetingen werkelijk 
zijn. Je moet onder ogen zien dat dit afkomstig is uit de duisternis. 
(Zie Pag. 19)

2. Neem verantwoordelijkheid. Je moet verantwoordelijkheid nemen 
voor je eigen rol hierin. (Zie pag. 17)

3. Bekeer je. Keer je af van deelname in wat het ook is wat je waar je 
aan het deelgenomen en wat je heeft blootgesteld aan de machten 
van de duisternis.

4. Herroep. Spreek uit dat waar je aan hebt deelgenomen en dat het 
geen deel meer is van je. Spreek uit dat je de autoriteit die je 
hiermee gaf aan de vijand herroept, dat hem niet langer dit recht 
geeft.

Stap 4 kan wat “evangelisch” aanvoelen, sommigen voelen zich hier 
misschien ongemakkelijk bij. Zelf zie ik deze stap als aanvulling op stap 
drie.

5. Verwijder het. Doe alles weg wat je verbind met datgene waar je 
afstand van neemt.
Dit kunnen zijn: Beelden, boeken over New Age, Tarot kaarten.
Verkoop het niet en geef het niet weg, want daarmee zeg je dat het 
waarde heeft en vervuil je iemand anders. Vernietig het. Gooi het in
de open haard of scheur het kapot.

6. Weersta de verleiding om je er opnieuw in te begeven. Volhard 
hierin. Houd er rekening mee dat deze verleidingen niet direct weg 
gaan.

7. Verheug je. Wees blij over de vrijheid die je krijgt.

8. Herstel. Help iemand ander om ook vrij te komen.

Een stap die beslist ontbreekt in deze lijst is het jezelf stellen onder de 
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autoriteit van, en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Door dit te doen, 
door te besluiten dat je Jezus gaat volgen en gaat doe wat hij zegt, 
verwijder je jezelf van het terrein van de vijand en kom je onder de 
bescherming van God. Dit is een proces wat zeker niet direct in volle 
omvang zichtbaar word, maar als je zo’n beslissing neemt met heel je hart 
dan zul je al snel merken dat er wel degelijk iets in veranderd in je. De 
mensen om je heen gaan dit aan je zien en het legt als het ware een anker in
je leven wat je helpt om niet terug te vallen in oude zonden die je weer 
blootstellen aan de vijand.

Met dit anker doel ik op het feit dat de waarden in Gods woord niet aan 
verandering onderhevig zijn. Het geeft je houvast. De menselijke waarden 
zijn wel aan verandering onderhevig. Wat vandaag waar is kan morgen niet
waar zijn. Mensen kunnen gemanipuleerd en omgeduwd worden, God niet.

Hoe je dit laatste invult hangt een beetje af van waar je op dit moment bent
in je leven. Het kan zijn dat je diep uit de New Age komt, het kan ook zijn 
dat je al jaren een Christelijke kerk bezoekt. Breng dit in gebed en vraag 
De God van Abraham Isaak en Jakob om je hierin te leiden. Het is hierbij 
goed om de Christelijk God zo expliciet te adresseren. Je kunt Hem ook 
aanspreken met “U die de wereld heeft gemaakt”.
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Appendices

Citaten
De mensen zijn onder invloed van een vreemde kracht die hen op een 
absurde manier vervormd, zodat ze gedwongen worden een rol te vervullen
in een bizar spel van misleiding

Dr. Jacques Vallee, Messengers of Deception, p. 20

Een theorie kunnen we niet erg serieus meer nemen, en dat is dat UFO’s 
ruimteschepen zijn die van andere sterren komen.

Arthur C. Clarke, New York Times Book Review, 07/27/75

Er schijnt geen bewijs te zijn dat deze UFOs en deze wezens komen uit de 
ruimte.

Gordon Creighton, Official 1992 Flying Saucer Review Policy Statement

Het grootste deel van de UFO literatuur is nauw verbonden met mystiek en
het metafysische. Het beschrijft dingen als mentale telepathie, automatisch
handschrift en onzichtbare wezens, maar ook zaken als klopgeesten 
manifestaties en bezetenheid. Vele van de UFO rapportages die nu worden 
gepubliceerd in populaire uitgaven beschrijven vermeende incidenten die 
een treffende gelijkenis vertonen met demonische bezetenheid en 
helderziende verschijnselen.

Lynn E. Catoe, UFOs and Related Subjects: USGPO, 1969; prepared under AFOSR 
Project Order 67-0002 and 68-0003

Het gedrag van UFO’s past meer bij magie dan bij de fysica zoals wij die 
kennen… De moderne Ufo-nouten en de demonen uit het verleden zijn 
vermoedelijk dezelfde.

Dr. Pierre Guerin, FSR Vol. 25, No. 1, p. 13-14

De UFO manifestaties schijnen grotendeels, slechts een iets verschillende 
variant te zijn van de eeuwen oude demonische verschijnselen.

John A. Keel, UFOs: Operation Trojan Horse, p. 299

Een goede kennis van occulte wetenschap is onmisbaar bij onderzoek naar
UFO’s
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Trevor James, FSR Vol. 8, No. 1, p.10 

Studies naar vliegende schotels laten bij herhaling zien dat ze onderdeel 
zijn van een groter occult werkterrein.

Stupple & McNeece, 1979 MUFON UFO Symposium Proceedings, p. 49 

De “Medische onderzoeken” waarvan ontvoerden zeggen dat ze deze 
hebben ondergaan, gaan vaak gepaard met sadistische seksuele 
manipulatie, die doet denken aan middeleeuwse verhalen van 
ontmoetingen met demonen. Dit past niet in een verheven technologisch 
stand van de techniek, elk intelligent wezen wat is uitgerust met de 
verbluffende technologie van de UFO’s, zou in staat moeten zijn deze 
vermeende wetenschappelijke onderzoeken in een kortere tijd uit te voeren 
en met veel minder risico’s.

Dr. Jacques Vallee, Confrontations, p. 13

Deze wezens zijn intelligent genoeg om Strieber het idee te geven dat ze 
om hem geven. En toch, de marteling door hen houd nooit op. Wat zijn 
relatie met deze wezens ook mag zijn, hij komt steeds meer tot de conclusie
dat hun interactie met hem iets goeds moet zijn. Hij blijft ook doodsbang 
voor hen en onzeker over wat ze zijn.

John Ankerberg, The Facts on UFOs and Other Supernatural Phenomena, p. 21

Ik werd volledig overgenomen door een extreme vrees. De angst was zo 
krachtig dat het mijn persoonlijkheid volledig leek weg te vagen. 
“Whitley” bestond niet meer. Wat over bleef was een lichaam in een staat 
van rauwe angst, zo groot dat het me omvatte als een dik verstikkend 
gordijn, het maakte een verlamming tot een staat die dicht kwam bij de 
dood… Ik ging dood en een wild dier verscheen in mijn plaats.

Whitley Strieber, Communion, p. 25-26

Steeds duidelijker had ik het gevoel dat ik een strijd in ging die verder gaat
dan leven of dood. Het zou een strijd kunnen zijn om mijn ziel, mijn 
essentie, of dat deel van mij wat betrekking heeft op het eeuwige. Er zijn 
ergere dingen dan de dood, vermoedde ik… s’nachts als ik alleen was 
maakte ik me bezorgd over de legendarische sluwheid van de demonen.

Whitley Strieber, Transformation, p. 44-45

Ik voelde een onbeschrijfelijke dreiging. Het was de hel op aarde om daar 
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te zijn (in aanwezigheid van die wezens) en ik kon niet bewegen, ik kon het 
niet uitschreeuwen, ik lag stil als de dood, stil te lijden. Wat het ook was 
daar, het leek monsterlijk lelijk, zo vies en donker en sinister. Natuurlijk 
waren het demonen, dat moest wel. En zij waren hier en ik kon niet 
wegkomen.

Whitley Strieber, Transformation, p. 181

Waarom waren mijn bezoekers zo geheimzinnig, verborgen ze zich achter 
mijn bewustzijn? Ik kon alleen concluderen dat ze me gebruikte, en ik 
wilde niet weten waarom… Wat nu als ze gevaarlijk zijn? Dan ben ik 
vreselijk gevaarlijk, want ik speel een rol in het acclimatiseren van mensen
voor hen.

Whitley Strieber, Transformation, p. 96

http://www.alienresistance.org/ce4quotes.htm 

http://www.alienresistance.org/ce4quotes.htm


Buitenaardse wezens, bestaan ze echt? Pag. 31/35

Kritiek op MUFON
Hoewel MUFON in eerste instantie als een betrouwbare organisatie is 
begonnen, heeft deze organisatie later de nodige kritiek gekregen doordat 
ze besmet is geraakt door New Age filosofieën en doordat ze steeds groter 
en commerciëler is geworden. Dit boekje heeft ook niet tot doel het werk 
van MUFON te promoten. De bevindingen van CE4Research organisatie  
die daar uit voort is gekomen en waar dit boekje op is gebaseerd zijn wel 
omstreden, maar vanuit Christelijk en wetenschappelijk perspectief staan 
deze bevindingen nog steeds overeind.
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UFO’s en geheimhouding door overheden
Hoewel er zeer sterke aanwijzingen zijn dat o.a. de Amerikaanse overheid 
uitgebreid onderzoek doet naar het UFO fenomeen word er zelden iets 
inhoudelijks over gezegd. Hoe is zoiets mogelijk?

Om dit te kunnen begrijpen moet je jezelf realiseren dat het overgrote deel 
van de hedendaagse mensen niet geloofd in een almachtige God en dat ze 
ook de autoriteit van de bijbel afwijzen. Vanuit dat gegeven kun je deze 
houding verklaren.

De duiding welke in dit boekje word gegeven, dat het hele UFO fenomeen 
weliswaar een reëel probleem is, maar dat het niets anders is dan en 
krachtige demonische misleiding. En dat het daarmee dus voor christenen 
een hanteerbaar probleem is. Dat word dus door de seculiere meerderheid 
afgewezen.

Het gevolg hiervan is dat deze seculiere meerderheid zit met een serieus 
probleem waar ze geen antwoord op hebben. Als je na onderzoek vast kunt 
stellen dat het hier een reëel probleem is, dan kun je bijna niet anders dan 
meegaan in de verklaringen van deze wezens, dat zij afkomstig zijn van 
een “verder ontwikkelde” beschaving van buiten ons zonnestelsel. Als je 
daar dan bij betrekt dat deze wezens ons behandelen als betrekkelijk 
waardeloze gebruiksartikelen dan is zoiets best beangstigend.

De eerste rede is dus dat men bang is dat verklaringen over dit onderwerp 
de mensen in paniek zou brengen. Voor meer informatie over dit 
onderwerk verwijs ik naar: The missing TimesB3

Een tweede reden die Joseph Jordan noemt is dat de Amerikaanse 
overheid hoopt over de technologie van deze ruimteschepen te kunnen 
beschikken.

Vanuit het Christelijk perspectief doet dit laatste gegeven erg denken aan 
het het boek Henoch hoofdstuk 8B4. Dit is de tweede keer dat de mens word
verleid door demonische machten die ons technologie voorhoud die ons 
“macht” geeft.
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Verwijzingen
B1 verwijst naar boek-verwijzing 1, V1 verwijst naar Video verwijzing 1

Boeken
1. The Bible, Physics and the abilities of fallen Angels

Kindle 2015, Paradox Brown

2. Sleep Paralysis
Chris White, Amazon Kindle

3. The missing Times
Terry Hansen, Amazon Kindle

4. Het boek van Henoch (The boek of Enoch)

Video’s
1. Unholy Communion: The Spiritual Nature of Abduction Reports - Joseph Jordan

https://youtu.be/tStmPk9IuQk 

2. Joseph Jordan - Unholy Communion: Entertaining Aliens Unaware
https://youtu.be/x9XPdFZ9zZU 

3. MUFON Introduction
https://youtu.be/dZTYhg5CUj4 

4. We are the Mutual UFO Network (MUFON)
https://youtu.be/3Ph0SqHAMiM 

https://youtu.be/3Ph0SqHAMiM
https://youtu.be/dZTYhg5CUj4
https://youtu.be/x9XPdFZ9zZU
https://youtu.be/tStmPk9IuQk


Buitenaardse wezens, bestaan ze echt? Pag. 34/35

Meer lezen?
Als u na het lezen van dit boekje meer wil lezen over dit onderwerp dan 
wil ik u graag vooraf een waarschuwing geven. Een ongezonder interesse 
naar metafysische verschijnselen kan u van de rechte weg af leiden. En 
ook, als u de lijst van Karin Turner doorkijkt dan zult u zich wellicht 
realiseren dan het lezen van dergelijk materiaal ook voor de lezer 
beangstigend of traumatiserend kan zijn.

Toch kan het zinvol zijn, als u zich nog niet hebt kunnen overtuigen, om 
hier wat meer over te onderzoeken. Voor die gevallen geeft ik hier onder 
wat boeken tips. Helaas allemaal in de Engelse taal, en sommige zijn lastig 
verkrijgbaar.
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Zie ook: http://www.christelijke-antwoorden.nl/Books/Index-Aliens.html 

Opnieuw een waarschuwing: Ga niet zo maar wat willekeurige boeken 
over Aliens lezen omdat u dan vrijwel zeker onzinnige of New Age 
informatie voorgeschoteld krijgt. Bij het lezen van boeken die geschreven 
zijn door “ontvoerden” moet je er rekening mee houden dat deze mensen 
vaak ernstig beïnvloed zijn door deze ervaringen en dat deze boeken 
daarom niet noodzakelijk een objectief beeld geven m.b.t. de aard van dit 
fenomeen. Het komt regelmatig voor dat deze mensen het fenomeen 
uiteindelijk als positief beschrijven, wat doet denken aan het Stockholm 
syndroom.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Stockholmsyndroom
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stockholmsyndroom
http://www.christelijke-antwoorden.nl/Books/Index-Aliens.html
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