Komen de Aliens?
Oorspr. titel: “Prepare ye the way – the aliens are coming! Part two”.
Bron : Gary Bates, https://creation.com/aliens-are-coming-part-2 , 25-2-2021
(Eerste deel: https://creation.com/aliens-are-coming )
Vertaling door M.V.

Wat gewoonlijk ‘het UFO-fenomeen’ wordt genoemd, is niets nieuws. Zelfs de relatief ongeïnteresseerden zouden zich ervan bewust zijn dat miljoenen hebben beweerd UFO’s te hebben gezien en
zelfs ontvoeringen door vermeende buitenaardse wezens. Sommige hiervan zijn onder meer
spraakmakende mensen zoals voormalige Amerikaanse presidenten1 en regeringsfunctionarissen in
andere landen2. Tegen het einde van de vorige eeuw werden claims van UFO-waarnemingen door
luchtmachtpiloten, militair personeel en vermeende buitenaardse ontvoeringen van individuen in de
media gehyped vanwege het sensationele karakter ervan. Maar na een tijdje werden dergelijke beweringen nogal passé of ‘ouwe koek’, ook al gingen de waarnemingen en ontvoeringen onverminderd door. Dit leidde ertoe dat veel geïnformeerde ufologen, militairen en overheidsfunctionarissen
gefrustreerd raakten over wat zij beschouwden als het negeren van de feiten en, erger nog, opzettelijke doofpotacties.
In onze documentaire Alien Intrusion: Unmasking a misception3 (hierna ‘AI-docu’) lieten we bijvoorbeeld beelden zien van een historische conferentie die op 27 september 2010 in de National
Press Club in Washington DC werd gehouden. Ze voorzag in getuigenis na getuigenis van gepensioneerde US Air Force officiers over hun ervaringen met UFO’s tijdens hun actieve dienst. Dit omvatte het zien van objecten die vlogen met snelheden die de mogelijkheden van enig door de mens
gemaakt vliegtuig te boven gaan, het maken van stops, abrupte bochten zonder te vertragen en het
vliegen over nucleaire raketsilo’s en het aantasten van de “operationele gereedheid” van onze frontlinie verdedigingssystemen. Ze waren van mening dat dit van nationaal belang was, vandaar deze
persconferentie, en hun conclusies waren unaniem. Geen enkele door de mens gemaakte technologie door enige overheid op aarde kon doen wat deze UFO’s deden. Dus, het moet een geavanceerde
buitenaardse technologie zijn, van een andere planeet of, merk op: “een andere dimensie” buiten de
onze.
Officiële onderzoeken
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Vanwege de UFO-rage die de wereld vanaf de jaren (19)50 overspoelde, gaf de Amerikaanse regering opdracht tot drie officiële onderzoeken om te bepalen wat er achter UFO-waarnemingen zat.
Dit waren Projects Sign, Grudge en Bluebook. Later beoordeelde een semi-onafhankelijk rapport
van een Amerikaanse universiteit, in samenwerking met de Amerikaanse luchtmacht, duizenden
dossiers van deze eerdere projecten. Het stond bekend als het Condon-rapport en de hoofdonderzoeker, Edward U. Condon, concludeerde in 1969 het volgende:
“Uit de studie van UFO’s in de afgelopen 21 jaar is niets voortgekomen dat heeft bijgedragen
aan wetenschappelijke kennis [en] verdere uitgebreide studie van UFO’s kan waarschijnlijk niet
gerechtvaardigd worden”[1]
Het rapport werd destijds (1969) scherp bekritiseerd door het NICAP (National Investigations
Committee on Aerial Phenomena) omdat het selectief was met betrekking tot gegevens en het minimaliseren van de getuigenissen van deskundigen in het leger.[2] Ze merkten op dat Condon had
verklaard:
“... vanaf het begin werd de mogelijkheid overwogen dat sommige UFO’s bemande voertuigen
uit de ruimte zouden kunnen zijn, maar er werd natuurlijk geen publiciteit aan dit idee gegeven
vanwege het totale gebrek aan bewijs”.[3]
Echter, Bluebook liep over meer dan 20 jaar, wat erop wijst dat er voldoende gegevens waren voor
onderzoek. Dit project werd ook het onderwerp van een meerdelig docudrama op het History Channel in 2019 4.
Voor de leek klinken veel van deze fysica-tartende prestaties van UFO’s speculatief, zelfs ongeloofwaardig, maar deze zijn welbekend in de UFO-onderzoeksgemeenschap. Men kan zich dus de
oprechte frustratie voorstellen van degenen ‘die het weten’ die vinden dat deze informatie breder
bekend zou moeten zijn. Dit was ook het geval met het hoofd van Project Bluebook, dr. J. Allen
Hynek, een professor in de astronomie die aan Sign werkte en later Bluebook leidde. In mijn boek
Alien Intrusion: UFOs and the evolution connection (hierna ‘AI-boek’ genoemd), meldde ik:
“J. Allen Hynek’s boek The Hynek Report of UFO’s stelt dat, tijdens zijn jaren als onderzoeker
aan Project Blue Book, de Amerikaanse regering opzettelijk het Amerikaanse publiek heeft bedrogen en belogen over de aard van UFO’s”.[4]
Tijdens zijn tijd bij Bluebook werd Hynek vaak onder druk gezet om veel onverenigbare waarnemingen als iets anders weg te redeneren. Hij was degene die voor sommige waarnemingen de term
‘moerasgas’ ontwikkelde. Als gevolg hiervan startte hij zijn eigen UFO-onderzoeksorganisatie die
bekend staat als CUFOS (The Center for UFO studies).
Waarom zijn overheden niet openhartiger geweest?
Al het bovenstaande suggereert dat regeringen niet openhartig zijn geweest over hun onderzoek
naar UFO’s. Maar het is niet omdat ze geheimen verhullen over de oorsprong van ET-bezoekers.
Regeringen bewaren altijd geheimen en soms voor onze eigen bescherming, zoals militaire geheimen. Het is niet altijd omdat ze een snode agenda hebben met betrekking tot hun burgers, zoals veel
complottheoretici graag geloven5. In het geval van UFO’s is dit waarschijnlijk omdat:
1. Ze begrepen niet echt waar ze mee te maken hadden. Het was tenslotte niet alsof ze ooit een
echt buitenaards ruimtevoertuig of buitenaardse lichamen hadden bemachtigd om empirisch onderzoek te doen. (Zie The Roswell Incident was niet echt een buitenaards ruimteschip).6 Hoewel
sommige UFO’s op de radar zijn gezien, fysieke sporen kunnen achterlaten en op sommige manieren onze omgeving hebben beïnvloed, wordt het onderzoek in de meeste gevallen voornamelijk uitgevoerd op basis van getuigenissen van wat wij ‘ervaringsdeskundigen’ noemen. Het is
dus geen wetenschappelijk onderzoek uit de eerste hand. En het is een wetenschappelijk feit dat
van bijna al deze gevallen kan worden aangetoond dat ze van naturalistische oorsprong zijn, zo4
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als bliksem(bollen), zwermen vogels, wolken, ballonnen, enz.7 Maar er zijn er altijd een paar die
dergelijke naturalistische interpretaties trotseren. Wij geloven dat de meeste van deze, en veel
van de vermeende ontvoeringsgevallen van individuen geloofwaardig spiritueel van aard zijn,
gedeeltelijk omdat ze kunnen verschijnen en verdwijnen uit ons fysieke rijk. En omdat overheden de neiging hebben het spirituele rijk niet te accepteren of niet officieel te erkennen, hebben
ze geen verklaring voor wat zij onderzochten.

2. Overheden moeten hun burgers ervan verzekeren dat ze de touwtjes in handen hebben. Het is
onwaarschijnlijk dat er ooit een regeringsaankondiging zou komen die in wezen zou zeggen:
“Ja, er waren niet-geïdentificeerde vliegende objecten die sommige van onze kernwapens deactiveerden. We weten niet wat ze waren, maar er is niets om je zorgen over te maken!” Nu ja,
sommige regeringen misschien. Met name heeft de Mexicaanse regering vaak beeldmateriaal en
een radarbeelden van UFO’s vrijgegeven die openhartig zeggen: ‘We weten niet wat ze zijn’.
We lieten er enkele zien in de AI-docu.
3. Vooral tijdens het tijdperk na de Tweede Wereldoorlog en met de komst van de Koude Oorlog
was de mogelijkheid van mondiale conflicten en escalatie nooit ver weg. Overheden en burgers
waren over het algemeen wat ‘paranoïde’ over zulke dingen. Burgers geruststellen was van het
grootste belang. In het Brookings-rapport uit 1961 werd opgemerkt:
“Hoewel de ontdekking van intelligent leven in andere delen van het universum niet waarschijnlijk is in de nabije toekomst, kan het toch op elk moment gebeuren. De ontdekking van
intelligente wezens op andere planeten zou kunnen leiden tot een totale inspanning van de
aarde om contact met hen op te nemen, of het zou ingrijpende veranderingen of zelfs de ondergang van de beschaving kunnen veroorzaken... samenlevingen die zeker waren van
hun plaats, zijn uiteengevallen wanneer ze worden geconfronteerd met een superieure
samenleving”.[5] (nadruk van G.B.).
Dit is het laatste dat een regering nodig heeft. Kortom, de meeste overheden, en met name de Amerikaanse regering, hebben jarenlang standvastig ontkend dat UFO-waarnemingen iets te maken hebben met buitenaardse wezens.
Wat als alles is veranderd?
Een belangrijk artikel dat ik in 2011 schreef, genaamd Bereid je voor op de weg - de aliens komen
eraan! Populaire fantasie wordt cultureel ‘feit’8, noemde talloze voorbeelden van hoe verschillende
overheidsinstanties (zowel federaal als lokaal) acties leken te ondernemen om ons voor te bereiden
op een op handen zijnde contact met buitenaardse wezens. Ik vroeg me af waarom deze verschuiving plaatsvond, maar vond dat het veel te maken had met het groeiende bewijs van vreemde ver7
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schijnselen dat in ons tijdperk door het delen op sociale media alleen maar is versneld. De vloedgolf
van de publieke opinie en druk heeft geleid tot bewegingen zoals The Disclosure Project9. Dit is een
campagne die, door middel van publieke druk en petities, overheden ertoe probeert te brengen hun
ware bevindingen over UFO-waarnemingen en vermeende buitenaardse technologie die ze ‘verbergen’ te ‘onthullen’. Het werd opgericht door dr. Steven Greer, een voormalig arts die nu films
maakt over UFO’s en coverups van de overheid. En als leraar in transcendente meditatie ‘helpt’ hij
mensen in persoonlijk contact te komen met buitenaardse wezens (althans dat zegt hij). Ik geloof
dat Greer het niet zo nauw neemt met de waarheid. Zie bijvoorbeeld onze recensie van zijn film
Sirius10, waarin hij kijkers misleidde door te denken dat DNA-testen van een 6 inch gemummificeerd lichaam dat in een Chileense woestijn werd gevonden, aantoonde dat het een buitenaards wezen was. In werkelijkheid toonde het DNA-bewijs aan dat het menselijk was en ook genetische
kenmerken had die consistent waren met inheemse vrouwen uit de regio.[6] De gebeurtenissen van
de afgelopen jaren hebben hem echter in de kaart gespeeld en hem méér geloofwaardigheid gegeven
dan hij verdient.
Het begint te druppelen
In 2017 onthulden we dat de regering-Obama miljoenen dollars had uitgegeven aan het onderzoeken van UFO’s11. Meerderheidsleider van de Senaat, Harry Reid, een van de afkondigers van dit
programma, verdedigde de uitgaven destijds door op Twitter te zeggen:

Deze aankondiging kwam met de unieke release van beelden van een piloot van de Amerikaanse
marine die een UFO achtervolgde:

Zie de video hier : https://creation.com/aliens-are-coming-part-2
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Dus in plaats van jaren van ontkenningen en onderzoeken die zeiden dat er niets op te lossen was,
was dit beleid een ommekeer. In de daaropvolgende jaren wordt er regelmatig meer beeldmateriaal
uitgebracht. En nu heeft Reid het deksel van het hele programma opgeheven en zegt dat “het meeste” UFO-bewijs het daglicht niet heeft gezien. Hij wordt geïnterviewd voor de UFO-documentaire
Phenomenon in 2020 en voegt eraan toe:
“Omdat de federale overheid al die jaren alles heeft afgedekt, overal remblokken op heeft gezet,
het heeft gestopt, denk ik dat dit heel, heel slecht is voor ons land”.[7]
In de video van één minuut direct hieronder bevestigt hij ook dat UFO’s de operationele gereedheid
van het nucleaire arsenaal van de VS zodanig hebben beïnvloed dat ze indien nodig niet konden
worden gelanceerd.

Zie de video hier : https://creation.com/aliens-are-coming-part-2

Samen met deze koerswijziging van de Amerikaanse regering verandert de manier waarop deze
verschijnselen worden beschreven. Ze zullen niet langer UFO’s worden genoemd, maar nu UAP’s,
dat wil zeggen, Unidentified Aerial Phenomena. Vermoedelijk wordt de UFO-bijnaam geassocieerd
met een slechte geschiedenis van schilferende claims. UAP’s duiden op een beweging om het fenomeen serieuzer te nemen.
We moeten in gedachten houden dat de benadering van wetenschap door de overheid en de daaraan
verbonden onderzoeksgroepen, zoals universiteiten, wordt gedreven door naturalisme. Dit is nooit
duidelijker dan in het debat over schepping versus evolutie, waar het idee van een bovennatuurlijke
schepper a priori wordt verworpen en belachelijk gemaakt. De enige uitzondering waarop een ‘spirituele’ verklaring kan worden overwogen, is wanneer deze deel uitmaakt van een multiversum12 of
multidimensionale hypothesen13. Maar merk op dat deze ideeën nog steeds deel uitmaken van een
naturalistisch, evolutionair oerknalmodel. Wereldbeelden spelen de grootste rol bij het interpreteren
van UFO-verschijnselen. Het verklaren van ‘onverklaarbare’ UFO’s als geavanceerde buitenaardse
technologie is eigenlijk de enige interpretatie die voor hen beschikbaar is vanwege hun naturalistische wereldbeelden - zelfs als de verschijnselen alle kenmerken hebben van spiritueel te zijn.
Het Trump presidentiële COVID-19 wetsvoorstel en UFO-onthullingen
Het zou gemakkelijk zijn om dit af te doen als de obsessie van een senator die overloopt naar het
beleid van deze regering. Maar het onderzoek van de regering over dit onderwerp loopt al meer dan
80 jaar. En in april 2020 bracht het Pentagon nog drie video’s uit van zijn luchtgevechtseenheden
die interactie hebben met UAP’s, zelfs met links zodat kijkers ze kunnen downloaden. Reid stemt
weer in:
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Ik had al een tijdje het gevoel dat er iets aan het broeden was en was van plan een artikel als dit te
schrijven. Maar ik ben blij dat ik heb gewacht. Tegen het einde van zijn voorzitterschap in december 2020 ondertekende Donald Trump een COVID-19-wetsvoorstel voor noodhulp en overheidsfinanciering ter waarde van $ 2,3 miljard. Maar deze gezondheid gerelateerde wetgeving bevatte veel
andere dingen, waaronder een vereiste voor alle federale agentschappen om hun bevindingen over
UFO’s bekend te maken en of ze een bedreiging vormen voor de Amerikaanse veiligheid. Dit moet
binnen 180 dagen / 6 maanden na het wetsvoorstel worden gedaan en moet worden doorgestuurd
naar de Senate Intelligence Committee, die wordt voorgezeten door de Republikeinse senator Marco Rubio.
Het aftellen van 180 dagen naar openbaarmaking is begonnen. Maar
wat is er werkelijk aan de hand?
Dus na 80 jaar heeft de Amerikaanse regering eindelijk bevestigd wat we allemaal wisten. We hebben veel algemeen beschikbare beelden van UFO’s in onze AI-docu opgenomen. Maar waarom is
de Amerikaanse regering nu openhartiger?

Enkele van de echt onverklaarbare UFO-waarnemingen. Boven-links: Krant uit 1952. Bovenrechts: de ‘New Mexico’ foto. Onder-links: De ‘McMinnville’ foto uit 1957. Onder-midden: Lichten
boven Washington D.C. Onder rechts: De ‘Lubbock Lichten’. Twee van de foto’s tonen iets wat
lijkt op het vliegen in formatie van de objecten.

In een reactie op de nu beroemde ‘Tic-Tac’-UFO-video nabij een Amerikaans marineschip, zei de
voormalige CIA-directeur wat de meeste mensen, waaronder veel christenen, al geloven. Hij zei dat
het was:
“’Aanmatigend en arrogant’ voor mensen en regeringen om te geloven dat de organismen op
aarde de enige vormen van leven in het universum zouden zijn”.[8]
Het is mogelijk dat we op het punt staan een ongekende tijd in de menselijke geschiedenis tegemoet
te gaan, waarin deze gebeurtenissen op officiële basis zouden kunnen worden gebruikt om de traditionele kijk op de plaats van de mensheid in het universum opnieuw te definiëren. We hebben eerder geschreven over hoe de UFOlogie ‘s werelds snelst groeiende ‘wetenschappelijke’ religie aan
het worden is14. Dit artikel bevatte de resultaten van een peiling die beweerde:





80% gelooft dat de regering het bestaan van buitenaardse levensvormen verbergt
64% gelooft dat buitenaardse wezens contact hebben opgenomen met mensen
50% gelooft dat buitenaardse wezens mensen hebben ontvoerd
75% gelooft dat er een UFO is neergestort in de buurt van Roswell15

Het is duidelijk dat dergelijke overtuigingen nu mainstream zijn. Nu de ‘kat uit de zak is’ en de
overheidsautoriteiten worden geconfronteerd met verschijnselen die ze schijnbaar niet kunnen verklaren, lijkt het onvermijdelijk dat we mogelijk een aankondiging gaan zien dat UFO’s waarschijnlijk een of andere vorm van buitenaardse technologie vertegenwoordigen. Kortom: ‘We krijgen bezoek van buitenaardse wezens’. Zo’n door de overheid gesanctioneerde visie zou kunnen worden
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gebruikt om het Christendom en de Bijbel op grote schaal te ondermijnen door grote twijfel te zaaien. Het is al een mening van sommige wetenschappers dat buitenaardse wezens leven op aarde hebben gecreëerd16. Ongeacht de mening van de overheid hierover, is CMI een bediening die de Bijbel
op de eerste plaats zet en het is onze standvastige opvatting dat God geen leven op andere planeten
heeft geschapen17 Dit heeft ons zelfs relatief impopulair gemaakt onder sommige christelijke vrienden die zich onbewust hebben laten leiden door opvattingen geleid door de popcultuur.
Overtuigingen onder seculiere UFO-onderzoekers zijn de afgelopen jaren ook veranderd. De meeste
seculiere UFO-onderzoekers geloven niet langer in echte fysieke voertuigen die ons bezoeken vanuit een melkwegstelsel ver, ver weg (De buitenaardse hypothese). In plaats daarvan nemen ze, vanwege de aard van het bewijs dat gedurende meer dan 80 jaar is verzameld, meer een interdimensionale (hypothese) kijk aan. Zie dit artikel van een MUFON (Mutual UFO Network) National Director genaamd UFO-overtuigingen veranderen18. In onze AI-docu lieten we ook een interview zien
met professor John Mack, psycholoog en voormalig hoofd van de Harvard Medical School. Hij is
ook een Pulitzerprijs-winnende auteur die, op basis van zijn onderzoek uit de eerste hand, een van
de meest populaire boeken over buitenaardse ontvoeringen schreef. In zijn interview beweerde hij
dat we werden bezocht door ‘geestelijke wezens die vanuit een ander rijk of een andere dimensie
naar ons toekwamen’.
Dit is geen kleinigheid. Het is goed dat ze daadwerkelijk in de richting bewegen die wij hebben
vastgehouden. Maar we moeten ook van tevoren voorbereid zijn met antwoorden. Nieuwe spirituele
opvattingen over buitenaardse wezens worden al gebruikt om de traditionele kijk van de Bijbel op
het geestenrijk te verdringen. Dat wil zeggen, de ‘primitieve bijbelschrijvers zagen buitenaardse
bezoeken aan als engelen en zelfs als Christus zelf ’.
Eindtijdtoepassingen?
Het is normaal dat velen van ons bij het lezen automatisch en enigszins aangetrokken zullen worden
tot mogelijke eindtijdtoepassingen. Vormen deze dingen een voorbode of niet? Misschien wel, maar
zeker weten we het niet. Maar de voormalige Amerikaanse president Ronald Reagan begreep dat de
wereld plotseling een kleine plaats zou worden als er een buitenaardse aanval zou zijn. Tijdens een
toespraak tot de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties zei hij:
“In onze obsessie met antagonisten van het moment vergeten we vaak hoeveel dingen alle leden
van de mensheid verenigt. Misschien hebben we een externe universele dreiging nodig om ons
deze gemeenschappelijke band te laten erkennen. Ik denk af en toe hoe snel onze verschillen
wereldwijd zouden verdwijnen als we te maken zouden krijgen met een bedreiging van ‘aliens’
van buiten deze wereld”.[9]
Je kunt je alleen maar voorstellen wat een wereldwijd verenigende gebeurtenis elke ‘buitenaardse
aankondiging’ zou zijn. Maar in het hier en nu kunnen we op geen enkele manier bepalen of dergelijke interpretaties correct zijn omdat ze betrekking hebben op mogelijke toekomstige gebeurtenissen.
De overtuigingen van UFO’s veranderen echter als gevolg van het toenemende bewijs voor de spirituele aard van de onverklaarde verschijnselen. Het bewijs staat eigenlijk aan onze kant. Zowel de
seculiere als de christelijke onderzoekers zijn het eens over de spirituele aard van UFO’s, hoewel
we het misschien oneens zijn over de oorsprong ervan. Maar dit meer recente bewijs dat reeds beschikbaar is voor alle onderzoekers, wordt breed genegeerd. Tegenwoordig hebben believers in buitenaardse visitaties eigenlijk een probleem met de opvattingen van hun eigen seculiere experts - niet
wij christenen, aangezien we het bewijs binnen ons wereldbeeld begrijpen. UFOloog Nick Redfern
(auteur van meer dan 40 boeken) zei bijvoorbeeld:
“Maar ik kan met zekerheid zeggen dat mijn opvattingen dat we te maken hebben met iets veel
vreemder dan ET elk jaar sterker worden. De belangrijkste reden: het fenomeen werkt te hard
16
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om als buitenaards over te komen... ‘We maken deel uit van een symbiotische relatie met iets
dat zich vermomt als een buitenaardse invasie om ons niet te alarmeren’ (citaat McKenna)”.[10]
Hoewel een seculiere onderzoeker, geeft Redfern in onze AI-docu aan dat ervaringen met deze
vermeende buitenaardse entiteiten inderdaad demonisch zijn.
Getuigenis na getuigenis duidt op een obsessie met de aard en persoonlijkheid van Jezus Christus
door onze vermeende buitenaardse bezoekers. Waarom worden vermeende ontvoeringen door buitenaardse wezens stopgezet in de naam van Christus? Waarom zijn zogenaamd hoogontwikkelde en
technologisch geavanceerde wezens bang voor een zogenaamd dode, ‘mythische’ figuur?
We hebben krachtig bewijs direct beschikbaar om de echte agenda achter het UFO-fenomeen te
laten zien. Als u deze informatie nog niet eerder heeft gehoord, raden we u aan om voorbereid te
zijn. Laat je niet marginaliseren, maar laten we zien dat mensen worden bevrijd door de waarheid te
verkondigen (Johannes 8:32). Na een screening schreef Debra S. om te zeggen:
“God zegene je! We hebben vorige week ‘Alien Intrusion’ gezien en het was fantastisch. Ik las
het boek net voordat ik de film zag en ben het volledig eens met de beoordeling dat buitenaardse
wezens inderdaad demonen zijn. De presentatie was perfect. Bedankt voor je bediening! Na de
film stelde de persoon die voor ons had gezeten zichzelf voor en zei dat ze ‘aliens’ als kind had
gezien en dat de film haar niet alleen hielp, maar ook precies levensecht was. Bedankt voor de
fantastische wetenschappelijke en spirituele visie die werd gepresenteerd. En nogmaals, God
zegene u overvloedig!!!”
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the Fourth Meeting”, September 2ited in 1, 1987.
10. Cited in creation.com/ufos-not-extraterrestrial.

Over ufologie/buitenaardsen:
o
o
o
o
o
o
o

UFO’s en het Occulte : http://www.verhoevenmarc.be/PDF/UFOs.pdf
UFO’s en hun boodschap : http://www.verhoevenmarc.be/PDF/UFO-boodschap.pdf
Zijn buitenaardse wezens echt? : http://www.verhoevenmarc.be/PDF/buitenaardse-wezens.pdf
UFO’s zijn niet buitenaards! : http://www.verhoevenmarc.be/PDF/UFOs-niet-buitenaards.pdf
Is er leven op andere planeten? : http://www.verhoevenmarc.be/PDF/buitenaardsleven.pdf
Onze kosmische neven : http://www.verhoevenmarc.be/PDF/kosmische-neven.pdf
De Fermi-paradox oplossen : http://www.verhoevenmarc.be/PDF/fermi-paradox.pdf
verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

Rubriek “Schepping vs. Evolutie”: http://www.verhoevenmarc.be/schepping.htm
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