Zijn het tijdreizigers of buitenaardsen? (video)
Vrijdag, 10 mei 2019 19:56

Dat er objecten rondvliegen die door niemand kunnen worden geïdentificeerd is op zich geen
nieuws meer.
Wat wel nieuws is, is dat de herkomst van deze objecten misschien wel een heel andere is
dan wij denken.

Er zijn op dit moment eigenlijk twee gangbare theorieën over de herkomst van ufo’s, oftewel
niet geïdentificeerde objecten in de lucht.
De eerste is dat ze afkomstig zijn van andere planeten en dat het onze ruimtebroeders zijn die
ons komen bezoeken. De tweede is dat de mensheid al veel verder is voor wat betreft
technologie dan dat het publiek wordt verteld. Dat we al lang een geheime ruimtevloot hebben,
gebaseerd op van buitenaardsen afkomstige technologie en dat er al talloze
menselijke nederzettingen zijn zoals bijvoorbeeld op Mars
.
Beiden zijn uiteraard ook mogelijk en om een idee te krijgen welke vreemde dingen er zoal in
de lucht gebeuren, onderstaand een videoclip van Tyler van Secureteam.
Met daarin onder andere iemand die vanuit een vliegtuig opnamen maakt en opeens met hoge
snelheid een object dat hij omschrijft als een soort torpedo, langs ziet schieten.
En een andere waar een man geschrokken naar buiten rent vanwege een soort harde knal,
allerlei dingen in de lucht ziet en waar vervolgens de complete hemel rood kleurt.
Er schijnt weer een toename te zijn van het aantal waarnemingen van ufo’s en de
Amerikaanse marine gaat zich nu serieus bezighouden met meldingen
van vooral vliegend personeel, maar zal (uiteraard) dit soort gegevens geheim houden en echt
niet met ons gaan delen.

Naast bovengenoemde mogelijkheden is er sinds kort ook nog een derde.
En die mogelijkheid is afkomstig van een Amerikaanse professor die denkt dat voor wat
betreft de herkomst van ufo’s, we dit veel dichter bij huis moeten zoeken dan bij andere

1/3

Zijn het tijdreizigers of buitenaardsen? (video)
Vrijdag, 10 mei 2019 19:56

planeten.
Michael M. Masters is professor aan Montana Tech University en zegt dat we hier heel goed te
maken kunnen hebben met mensen uit de toekomst die een kijkje komen nemen in hun
evolutionaire verleden.
Met andere woorden, de inzittenden van deze ufo’s zijn geen buitenaardsen, maar
tijdreizigers.
Masters heeft hier een uitgebreid boek over geschreven, getiteld “Identified Flying Objects”.
Hij gebruikt zijn opleiding antropologie om te verklaren hoe het komt dat mensen die contact
hebben gehad met buitenaardsen, allemaal ongeveer hetzelfde verhaal vertellen.
Ze praten over wezens die net als wij twee benen hebben, rechtop lopen, vingers hebben aan
handen en tenen aan voeten en een symmetrisch gezicht bezitten met twee ogen, een mond en
een neus en daarnaast zijn ze in staat om met ons te communiceren.
Masters staat helemaal achter de door hem ontwikkelde theorie en is bereid om met eenieder
die dat wil erover in discussie te gaan.
Hij zegt dat hij het boek heeft geschreven voor zowel zijn wetenschappelijke collega’s als
iedereen die geïnteresseerd is in het ufo fenomeen.

Zou Masters gelijk kunnen hebben en zijn het mensen uit de toekomst die ons bezoeken of
toch wezens afkomstig van andere planeten?
Enkele jaren geleden hebben wij een soort handleiding gepubliceerd, afkomstig uit Rusland,
met daarin alle buitenaardse wezens zoals die bekend zijn. En dat zijn er heel wat, dus
misschien moeten we dan in plaats van twee mogelijkheden vanaf nu maar gewoon drie
mogelijkheden aanhouden. Drie mogelijkheden die uiteraard ook allemaal tegelijk kunnen
voorkomen.
Hierna een deel uit dat eerdere artikel en mochten er lezers zijn die slimme ideeën hebben
over dit onderwerp, laat het ons weten.
In Rusland zijn ze over het algemeen wat verder met betrekking tot het fenomeen buitenaards
leven en dat is dan ook het land waar veel nuttige informatie te vinden is.
Zo is er in Rusland sinds 1946-47 een boek bijgehouden over buitenaardse rassen.
Gelukkig is dit boek inmiddels vertaald in het Engels.
Er komen de meer bekende rassen in voor zoals de Pleijadiërs, de Reptilians, de Zeta’s en de
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Anunnaki.
Ook wordt in het boek de zogenaamde Council of Five genoemd. Die wordt gevormd door vijf
buitenaardse rassen die klaarblijkelijk al miljoenen jaren de aarde en haar bewoners
beschermen.
Deze Council besefte dat toen de Anunnaki eenmaal begonnen te knoeien met ons DNA, wij
uiteindelijk zouden samenkomen met andere goedwillende sterrenfamilies.
Deze Council, of Raad, bestaat uit de vijf volgende buitenaardse rassen: Orela, Egarot,
Ginvo, Redan en Emerther.
Het schijnt dat de Emerther één van de meest invloedrijke rassen zijn volgens dit boek. Zij
zijn degenen die drie keer een ontmoeting hebben gehad met de Amerikaanse president
Dwight Eisenhower
en ook drie keer
met hooggeplaatste Sovjet autoriteiten.
Klaarblijkelijk waren ze ook geïnteresseerd om de Amerikaanse president Nixon te
bezoeken, maar deze wees het verzoek af, omdat hij te bang was dat de buitenaardsen in staat
zouden zijn om zijn (mogelijk kwaadwillende) gedachten te lezen.
Je kunt het boek online doorbladeren en lezen. Wil je het liever op een volledig scherm klik
dan op het vierkantje in de rechterbovenhoek.
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