Bewoners van Mars zien eruit als Egyptenaren (video)
Vrijdag, 19 december 2014 23:50

Dat er ooit leven op Mars is geweest, zoveel is duidelijk uit al de vreemde voorwerpen die
worden aangetroffen op het oppervlak.

Maar, de oorspronkelijke Marsbewoners zijn er nog steeds, zien eruit als Egyptenaren en
wonen ondergronds.

Mufon is een bekende naam bij iedereen die belangstelling heeft voor UFO's en buitenaardse
zaken. Mufon of Mutual UFO Network, is de oudste en grootste non profit organisatie in
Amerika die bezighoudt met alles wat direct en zelfs indirect met UFO's te maken heeft.
De organisatie beschikt dan ook over talloze onderzoekers van wie de zeer ervaren William
(Bill) Hamilton
er één is.
Tijdens zijn vele onderzoeken kwam Hamilton dan ook in contact met vaak hooggeplaatste
functionarissen binnen de Amerikaanse defensie.
In de onderstaande video vertelt Hamilton tijdens een Mufon bijeenkomst in Los Angeles in
1998 iets bijzonders.
Hij legt uit dat hij informatie heeft gekregen via één van deze militaire contacten over de
geheime ruimtevloot. Iets waar wij ook eerder over hebben geschreven en dan vooral in
verband met de bekende hacker
Gary McKinnon.
Ver echter voordat Mc Kinnon met zijn onthullingen kwam, wist Hamilton in 1998 al te vertellen
dat er een geheime ruimtevloot bestaat en dat men in staat is om daarmee in een oogwenk
naar planeten zoals Mars te reizen.
Zijn contact binnen defensie vertelde hem dat ze een basis op de maan hadden en ook dat ze
regelmatig trips naar Mars maakten, waar hij bovendien zelf ook was geweest.

1/2

Bewoners van Mars zien eruit als Egyptenaren (video)
Vrijdag, 19 december 2014 23:50

Hij wilde volgens Hamilton verder weinig loslaten over wat daar op Mars precies gebeurde,
maar toen Hamilton vroeg of daar ook oorspronkelijke bewoners woonden, kreeg hij een
bevestigend antwoord. Op de daarop volgende vraag hoe deze er dan uitzagen antwoordde de
man: Zoals de Egyptenaren.
Zowel de menselijke bases als de oorspronkelijke bewoners bevinden zich volgens Hamilton
ondergronds.

Het zal dus geen toeval zijn dat er juist op Mars veel afbeeldingen worden aangetroffen die
lijken op de mensen zoals die vroeger in Egypte woonden.
Bijvoorbeeld de navolgende waarover wij onlangs ook in een artikel schreven:&nbsp;

Ook al eerder in de tijd zijn er afbeeldingen gevonden die duidelijk een verband leggen met
Egypte, zoals de volgende.
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