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Zie ook deel 1 en deel 3 van de UFO-serie 

UFO’s deel 2: Technologie en Onderaarde  

UFO’s tussen waan, waarheid en werkelijkheid 

door Nicolaas M. de Jong 

Er is een onmiskenbaar verband tussen Ufo’s en ondernatuur. De ondernatuur valt weer onder te verdelen 
in verschillende gebieden, die ieder samenhangen met bepaalde aspecten van onze eenzijdige 
materialistische cultuur. Onze technologie én Ufo-technologie is hier een directe uitdrukking van. 
Uiteindelijk doet dit een appél aan onze eigen verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van mens en 
aarde. 

Ufo’s en politiek 

Ufo-wezens blijken al bij grotere lagen van de bevolking in het bewustzijn te zijn doorgedrongen, van hoog 
tot laag. Hun invloed reikt ver, tot binnen de westerse regeringskringen, die zij ‘adviseren’ vanuit hun al of 
niet fysiek verdichte vorm. Er duidt veel op concrete samenwerking tussen Ufo-wezens en een aantal 
machthebbers, waarvan beide partijen baat ondervinden: de Ufo-wezens kunnen vrijuit experimenteren met 
levens- en orgaankrachten van mens en dier zonder al te veel lastig gevallen te worden, de top krijgt een 
voorsprong op technisch gebied, houdt dit achter voor andere mensen en meent zich zo een grotere 
overlevingskans, ook in de ruimte, te kunnen verwerven. De doorsnee mens wordt betutteld met halve 
waarheden die enkel ten nutte kunnen zijn van een elite. 

Ufo-wezens en de ontwikkeling van de mens 

Dit alles lijkt echter vrij weinig in overeenstemming met het ontwikkelingsdoel van de mens, namelijk een 
geest van vrijheid en liefde te zullen worden door de ziel te verdiepen en verder uit te bouwen. Er wordt 
een nog grotere technische beheersing van de materie voorgesteld. Er worden nog meer vaardigheden die 
ooit door de mens zelf van binnenuit kunnen worden ontwikkeld, in abstracte machinerie gestopt. Er wordt 
door Ufo-wezens aan de mensen voorgehouden dat wij nog maar primitief zijn, door hen beschermd dienen 
te worden omdat zij door gerommel aan de genen ons uit de apen hebben doen voortkomen (wat verdacht 
menselijke extrapolaties zijn op grond van de huidige wetenschappelijke inzichten). Daarmee komt men ook 
tot de essentie van deze Ufo-wezens: dat zijn helemaal geen buitenaardse of buiten-kosmische wezens zoals 
zij zichzelf willen doen voorkomen; dat zijn te zeer verdichte elementwezens, die de gevolgen van hun eigen 
implosie inzien en daarom amechtig zoeken zich op te krikken met de levens- en orgaankrachten van de 
mens. Daarnaast trachten zij zich van onze zielekwaliteiten te bedienen als voeding, omdat zij deze zelf niet 
of nauwelijks hebben ontwikkeld. Vandaar ook hun sclerotische insectachtige voorkomen. Zij trachten een 
rijk voor zichzelf te maken uit onze krachten en zo een planeet voor zichzelf. Deels zijn wij mensen er zelf 
de oorzaak van dat zij zich van ons af hebben gekeerd en zijn gaan emanciperen. Wij zijn uit de angst voor 
de grillen van de natuur nogal op onszelf gericht geworden, vooral na de Middeleeuwen, en gebruiken de 
gedachten uit de natuur – dat zijn elementwezens – in onze abstracte technieken waardoor deze 
elementwezens uit de kosmische orde zijn gevallen. Zij worden daar hoogst intelligent van, krijgen een 
zekere mate van vrije wil, maar worden ook kil en bitter. Hun wezen bestaat uit een zielelichaam waarin ze 
bewust zijn, en een levenslichaam van vormkrachten waarmee zij kunnen doen. Zij gebruiken door deze 
ontwikkelingen echter hun zielelichaam (dat basaal uit de krachten van sym- en antipathie bestaat, en 
waaruit in de lichtether de kleuren als gevoelsschakeringen ontstaan) niet meer als gevoel, maar als 
voortstuwing door middel van licht. Er zijn altijd lichtverschijnselen bij de voortbeweging van hun 
voertuigen, dat wil zeggen dat zij astrale (c.q. ziele-) technieken hebben ontwikkeld. Ook kennen zij zulke 
geheimen van het metaal, dat wanneer men een stuk van hun pak of voertuig verfrommelt, dit weer in de 
oorspronkelijke vorm terugspringt; dat is een weten omtrent de vormkrachten van de levenswereld die wij 
ons nog niet of nauwelijks eigen gemaakt hebben.  

Waarom ik dit alles zo stellig zeg, komt voort uit ontmoetingen met hen tijdens een recentelijk bezoek aan 
Californië, waar ik in een poging om een mens die door hen lastig werd gevallen en een berggeest die mede 
door hen nogal verworden was geraakt, een strijd met hen aan diende te gaan om dezen van hen te 
bevrijden. Zij vielen nadat ik mijn bewustzijn op hen had gericht en bij de ziel van de betreffende trachtte 



te komen, af als donkere schalen van mechanische werkingen, zonder veel kracht dan die mechaniek, en 
met metallische klanken in de levenswereld. Dit heeft mijn bewustzijn omtrent hun werkingen verhelderd en 
aangescherpt. (1)  

Deze wezens zijn niet te bezien als louter ‘slecht’, maar hebben met onszelf te maken. Zij zijn stukken 
losgeslagen techniek geworden met een eigen intelligentie en ook voorgenomen richting, die geen ziel lijken 
te hebben en ons aanvankelijk lijken te weerstreven, en trachten zich meer en meer fysiek te verdichten 
vanuit onze levenskrachten, waarbij hun relatieve vrijheid en eigenwil wordt gebruikt en gericht door achter 
hen werkende hogere geesten. Wij zullen dus iets met hen moeten aanvangen, willen ze weer in de gehele 
aardse ontwikkeling kunnen inpassen. Dat betekent ons bewuster met hen verbinden en trachten te komen 
tot samenwerken, waardoor we ze op iets zinvollers dan een losgeslagen eigen planeet zullen kunnen 
richten. Door dit te doen, kunnen we uit hen uiteindelijk de kiemen tot nieuwe mensen helpen maken 
waarmee we op de toekomstige Vulcanus-aarde (2) zelf een nieuwe kosmische ontwikkeling zullen kunnen 
aanzetten en begeleiden; zij zullen, mits ze werkelijk een ziele-ontwikkeling willen gaan en een geestelijk ik 
hierin willen trachten te verdichten, het bewustzijn van deze mensenkiemen kunnen vormen, dat later zich 
zal kunnen ontwikkelen tot hogere geestelijke wezenskwaliteiten.(3) Lukt dit niet, dat wil zeggen willen zij 
louter voor zichzelf een planeet maken, dan zullen ze werkelijk verharden en verstarren, en daarin ook een 
deel van de mensheid meetrekken.  

Ufo-wezens naar levensbereik 

Vanuit dit standpunt wil ik ze wat nader bekijken. Globaal gezien zijn er de volgende categorieën 
waargenomen en beschreven (en aangezien ze nauwelijks fysiek zichtbaar zijn, maar in een schemergebied 
tussen waken en slapen optreden, dus op de drempel van ons bewustzijn, mag je gerust stellen dat ze zijn 
gekleurd vanuit de zielen van degenen die ze waarnemen; hun kenmerken zijn eerder karakteriseringen dan 
echte waarnemingen): de Marswezens, de kleine en grotere grijze wezens, de hagedissen en de 
bidsprinkhanen.  

Er ligt hier een verband met vier basale krachten, namelijk electriciteit, (elektro)magnetisme, 
zwaartekracht en kernkrachten (‘Van der Waals krachten’) tussen de innigste bindingen van materie, die in 
de wetenschap atomen worden genoemd.(4) Ieder van deze krachten van de ondernatuur hangt samen met 
één van de 9 aardlagen die ieder een tegenspiegeling zijn van de 9 hogere hiërarchieën.(5) 

 

* Elektriciteit is gevallen licht en doet zich voor in elkaar aantrekkende tegengestelde ofwel afstotende 
gelijksoortige ladingen. Dat is een afspiegeling van het zielegebied, dat basaal bestaat uit de krachten van 
sym- en antipathie; in de levenswereld spiegelt dit zich in de lichtether. Elektriciteit is (her)ontdekt door 
Galvani in 1785, een jaar na de ontdekking van Uranus, die met de Geestzelfkrachten samenhangt, gebouwd 
op ons zielelichaam. (6) Kijk je naar de grijze wezens, dan zie je voornamelijk dat zij communiceren met 
bewustzijnsoverdracht van gedachten door menselijke wilsverlammingen, en het afdempen van het 
menselijke ik-bewustzijn in het zielelichaam. Zij pikken daarbij levenskrachten door orgaan- en geslachtscel-
puncties. Achter deze werkingen in de astrale (ziele)wereld staat Lucifer, de bijbelse duivel (‘diabolos’), die 



ons inzicht en zelfzucht in het zielelichaam heeft verschaft. Het uiterlijk van de grijze mannetjes is geheel 
strak, zielloos, met grote uitdrukkingsloze ogen, en hun voortbeweging in toestellen gaat gepaard met licht- 
en kleurverschijnselen. Dit geeft aan dat zij deze astrale kwaliteiten meer van buiten dan van binnen 
hebben bewerkstelligd. Met intervallen, klanken is de eigen ziel te vullen, wat hen kan trachten mee te 
nemen door gevulde klank. (7) 

 
Uranus 

* Elektromagnetisme kenmerkt zich door spiraliserend bewegende elektrische ladingen; beweging is een 
werking van de levenswereld, die zich uit in de chemische- ofwel klankether. De plantenwereld is er zeer 
gevoelig voor. In de 19e eeuw werd deze kracht ontdekt (Maxwell); het hangt samen met de ontdekking van 
Neptunus in 1846, die de Levensgeestkrachten bemiddelt; d.w.z. sturingsmogelijkheid (inspiratief handelen) 
vanuit heldervoelendheid in andere wezens en (levens)processen. Elektromagnetisme geeft een onderaardse 
ingang tot de levenswereld, waar deze manipulatief gebruikt kan worden. Tegelijkertijd werden toen de 
eerste aardolieboringen gedaan en daarmee kwamen de erin gebonden (astrale) drake-dynosauruswezens 
vrij. (8) Het is vooral Ahriman (in de bijbel: ‘satanas’) die hier werkzaam is; de eigenlijke genius die de 
levenskrachten op een eigen aards rijk wil richten, waarbij de mens aan hem dient te worden gebonden 
Vandaar dat hij de gevallen elementwezens meer en meer wil laten verdichten uit onze levenskrachten 
(orgaankrachten) en zo machtiger, meer fysiek wil maken, wat ons dus ondergeschikt maakt aan intelligente 
machines. Hiertoe geeft hij aan elk incarnerend mens een wezen mee, dat de etherische dubbelganger 
wordt genoemd. (9) Het genezen en meekrijgen van deze reptielwezens kan door zielsgevulde klanken en 
ritmen, zo mogelijk vanuit de sterre- en planeetwerkingen, waarop zinvolle rituelen gericht kunnen worden. 
De levenswereld bestaat uit deze twee ingrediënten, werkingen, en kan door ontmechanisering van 
bijvoorbeeld bewegende TV-beelden, videoclips, weer worden gericht op een zinvolle mens- en 
wereldontwikkeling, waarin deze reptielen kunnen (en zo mogelijk ook moeten) meebewegen.  

 
Neptunus 

* Zwaartekracht is iets waar we zelf iets tegenover moeten zetten, namelijk oprichtingskracht vanuit de wil. 
Is de wil geblokkeerd, bijvoorbeeld bij ziekte, dan kan men enkel liggen, is overgeleverd aan de zwaarte. 



Het is een kracht die alle fysieke wezens en mensen op aarde drukt zodat zij tot ontwikkeling kunnen komen 
en niet voortijdig ‘wegvliegen’. Deze kracht heeft een onderaardse tegenpool, namelijk de kernenergie, de 
potentiële wil in materie die tot uiteenval kan leiden en die in de verre toekomst er voor zal zorgen dat de 
aarde wordt opgelost (kan transformeren). Sinds het begin van de 20e eeuw (echtpaar Curie) is deze kracht 
tot het menselijke bewustzijn gekomen, en ook toepasbaar gemaakt in de jaren 30 en 40 (atoombom). 

 
Atoombom test: VS, Romeo Base, 1954 

Het valt ongeveer samen met de ontdekking van Pluto in 1930, welke staat voor de Geestmenskrachten, 
d.w.z. de scheppende krachten die de mens ter beschikking komen te staan wanneer hij zijn fysieke lichaam 
vanuit zijn geest, zijn ik, omvormt door de idealen die in het achter het fysieke lichaam liggende 
fantoomlichaam, stap voor stap te verwezenlijken. (10)  

 
Duidelijkste foto tot nu toe: Pluto met de maan Charon (Hubble Telescoop) 

* Wij bedienen ons van onze wil door middel van onze warmte-organisatie, het aangrijpingsveld van onze 
geest; in de levenswereld de warmte-ether vormend (wat iets anders is dan energie zoals wij dat plegen te 
definiëren en quantificeren). Deze verbinding met de wil doet sterk denken aan de E.T.’s die zich 
Marswezens noemen (Mars is de planeet van de wil, in ons het galproces bewerkstelligend). Deze beweren 
dat er een catastrofe op hun planeet heeft plaatsgevonden, waarna een deel van hen naar de aarde is 
gekomen en wacht tot de mens hen geweldloos zal willen accepteren; zij tonen weinig initiatief, zien er 
gelooid en verhard uit (zoals in de films ‘E.T.’ en ‘My uncle from Mars’), maar hebben onvermoede 
wilskrachten tot hun beschikking. Waarschijnlijk zijn het uit de mens vrijgekomen elementwezens die 
samenhangen met dat wat wij op aarde hebben verwezenlijkt aan Mars-initiatiefkrachten door onze 
techniek, zonder deze te door-ikken en te vullen met onze ziel. Onze voortbewegingstechnieken (auto, 
vliegtuig, raket) kenmerken zich daardoor als onpersoonlijk gemaakte wilskracht, zodat iedereen zich ervan 
kan bedienen; afbraak en explosies zijn daar weer een gevolg van. Hen verlossen en weer in onze 
ontwikkeling incorporeren is mogelijk door het ontwikkelen van morele techniek die uit vaardigheden in 



onszelf bestaat, dus met het accent naar binnen in plaats van in uiterlijke technieken. (11) Overigens zijn de 
grijze wezens ook sterk bezig vanuit deze wilsverlamming. 

 
E.T. 

* De Van der Waals- ofwel kernkrachten houden de materie bijeen, het zijn samentrekkende krachten. (Ze 
moeten onderscheiden worden van atoomkracht die juist naar oplossing tendeert.) Het uiteindelijke 
kenmerk van materie is vorm, waarin zich alle wezens en verschijnselen uitdrukken. Vorm is iets geestelijks, 
uiteindelijk een uitwerking van wat er in de sterren leeft als gedachten van de goden en het Goddelijke 
scheppingsplan. In Christus is dit sterrenwoord ‘vlees’ geworden. Valt materie uiteen, dan verbrokkelt de 
vorm tot zinloosheid. De krachten hierachter in de levenswereld zijn van de hoogste tot nu toe 
gemanifesteerde orde, en worden genoemd die van de zin-, vorm- of levensether (het onderhoudt het leven 
in de vorm; één van zijn kwaliteiten). Kijkt men naar de bidsprinkhanen, dan valt op hun uitgesproken 
gestalte, met een skelet aan de buitenkant dat als een uitgevormd pantser is verhard. Deze zijn veelal de 
leiders van de andere Ufo-wezens, al houden zij zich op de achtergrond. Het zijn uit de zon gestoten 
duisterniswezens, genoemd asura’s, en hun verzamelde intelligentie wordt aangeduid met Sorat, de ik-
splitser. Door de zin van mensen te verdoezelen, kunnen zij trachten het menselijke ik, dat een eenheid is, 
te splitsen en deze stukjes ik, dat is warmte-organisate, te gebruiken voor de incorporatie van een asura-
wezen in een menselijk lichaam. Dit gebeurt al af en toe, te herkennen aan de lege duistere ogen van 
sommige mensen die veelal gloeiende haat uitstralen, dat is ongerichte, ongelouterde duistere warmte. Hen 
omvormen is mogelijk door het volgende. Christus heeft door zijn kruisiging in de levenswereld in 1942 (12) 
nieuwe elementwezens uit laten stromen in de levenswereld met vrijheids- en liefdesaspecten, die wij als 
zodanig kunnen gebruiken om deze wezens opnieuw met groeikiemen te kunnen voorzien en zo indien 
mogelijk ten goede in de ontwikkeling om te vormen. We dienen ze dan wel ondergeschikt aan ons te 
maken. We kunnen ze echter kiemen van eigen vrijheid vanuit wijsheid en warmte trachten aan te reiken, 
zodat zij hun ongedifferentieerde haat-warmte kunnen verhelderen, omvormen en verlichten – al is dat een 
zeer langzaam bewustwordingsproces. We kunnen dit niet geheel bewerkstelligen voordat Christus ook de 
laatste, 9e onderaardse sfeer van de aarde heeft veroverd, waar een tegenserafijn de haat en zwarte magie 
bewerkstelligt. (13) 
 
De Ufo-wezens, al of niet door regeringsvertegenwoordigers en wetenschappers heen, als werktuigen van 
andere machten met hun eigen doelen, trachten te komen tot een afscheiding van mens en aarde van de 
kosmos van sterren en planeten waar de ons leidende engelen huizen, opdat we enkel eenzijdig ons op 
materiële ontwikkeling zullen willen richten. Dit door een scherm van satellieten om de aarde te maken 
(zoals door SDI), en ook woonplaatsen met een glazen koepel als UV filter af te sluiten. Wij mensen kunnen 
juist die vrijheid en verbinding met de kosmos in ons levendig zien te houden door de kosmische ideeën die 
we als idealen met ons meedragen, te willen verwezenlijken vanuit onszelf, waardoor we kunnen groeien in 
onze wilsmogelijkheden, door het hart heen, en daarmee de verschillende gevallen elementwezens die zich 
in de Ufo-verschijnselen vertonen, aan ons binden en hen kunnen leren sturen met en vanuit ons gevoel in 
onze wil. Ingang hiertoe is het doorgronden van onze eigen binnenwereld en het uiteindelijk bewust leren 
sturen van onze orgaanprocessen. 

Noten 

(1) Noot redactie: de schrijver refereert hier met name aan landschapswerk, waarbij men direct werkt met 
elementwezens. Alles blijkt dan diep bezield te zijn, een boom, een landschap, en ook een berg. Met 
levenswereld wordt, kort door de bocht, de wereld van de levende vormkrachten bedoeld, ook wel 
etherwereld genoemd. 
(2) De Vulcanus-aarde is de esoterische term voor een zeer ver in de toekomst liggende ontwikkelingsfase. 



(3) Zij zijn overigens niet de enige elementwezens die een menselijke onwikkeling gaan; daar zijn al 
verschillende verslagen van. Zoals bijvoorbeeld Morgana le Fay in het koning Arthur verhaal. Zie ook de 
thematiek in sprookjes, zoals Pinokkio of de Kleine Zeemeermin. 
(4) Zie mijn boek Wetenschap Anders over velden, blz. 374 e.v. Rune-uitgave 1999 
(5) Een exacter artikel omtrent de 9 aardlagen is in de maak. 
(6) Zie voor Geestzelf, Geestmens en Levensgeest de esoterische appendix. 
(7) Zo werkte dat uit bij de genoemde poging om de berggeest te benaderen; hun mechanische schalen 
vielen pardoes af door de gevoelsbewegingen die dit teweeg bracht. 
(8) Er zijn waarnemingen onder hypnose van rituele bijeenkomsten van Amerikaanse leidnggevende figuren 
waarbij hagediswezens frequent aanwezig zijn. Niet zo gek, wanneer men bedenkt dat velen van de 
Amerikaanse elite hun macht te danken hebben aan de olie. 
(9) Het Ufo-artikel van Patrick Steensma behandelt dit uitgebreider. 
(10) Het fantoomlichaam is een ijl warmtelichaam waarin de krachten van de sterrebeelden leven die een 
mens voorgeboortelijk heeft bezocht, die de gedachten van de goden bevatten welke we uiterlijk in de 
sterrebeelden kunnen waarnemen. 
(11) Zie Bruisvatten 1 en 2 over morele techniek. 
(12) Zie noot bij artikel over de Nag Hammadi. 
(13) Als Christus zegt “Vrees niet, want Ik heb de wereld overwonnen.” , heeft dit ook betrekking op het 
kunnen omvormen van de krachten in de ondernatuur. Hoe dit nu precies werkt is onderwerp van onderzoek, 
waarover zeker t.z.t. een artikel in Bruisvat zal verschijnen. 

 


