Mijn ervaringen met Buitenaardsen en Ufo’s
Ufo betekent: ongeïdentificeerde vliegende objecten.
Een onderdeel van mijn gave waar ik jaren lang veel moeite mee heb gehad zijn de
buitenaardsen en ufo’s. Voor mijn ervaringen met buitenaardsen ben ik letterlijk en
figuurlijk steeds weg gerend. Buitenaardsen zijn van een hele andere orde dan het werk
dat ik doe. Mijn gidsen, de engelen en overledenen zijn voor mij ZO normaal! Ik voel mij
veilig in mijn werk. Dan opeens komt daar iets aanvliegen wat niet of nog niet vertrouwd
is en zelfs angst in boezemt. Letterlijk de angst in mijn boezem, mijn hart die op hol sloeg,
de angst en paniek die mij naar de strot greep.
Ik weet dat er veel mensen zijn die ook contact hebben gehad met buitenaardsen en ufo’s.
Steeds meer luister ik naar hun verhalen. Of je er in gelooft of niet, het bestaat toch echt.
We kunnen er niet van uit gaan dat de aarde de enige planeet is waar leven op is in ons
grote universum. Het is eigenlijk een hele rare gedachte als we er van uit gaan dat we de
enige zijn in het immense heelal. Om de mensen te steunen die ufo’s hebben gezien en te
maken hebben gehad met buitenaardsen heb ik besloten om mijn verhaal te vertellen.
Mijn ervaringen die ik jaren voor mij heb gehouden om niet voor gek verklaard te worden.
Ik heb mijn ervaringen verteld aan een klein voor mij veilig groepje vrienden. Die mij ook
stimuleren om dit op te schrijven en naar buiten toe te brengen.
Mijn ervaringen, mijn verhaal
Ik heb mijn ervaringen opgeschreven vanuit mijn gevoel en mijn waarnemingen. Niets
meer, niets minder! Dit is precies zoals het is gegaan. Vandaag ben ik voor het eerst gaan
zoeken naar plaatjes. De plaatjes in dit verhaal komen het dichtst bij mijn waarheid.
Omdat ik jullie toch een beeld wil geven bij mijn ervaringen. Helaas heb ik geen foto
kunnen vinden over de ufo’s die mij bezochten omdat deze steeds rode lampen hadden. Ik
zal er nog wel achter komen waarom.
Ik was altijd wel geïnteresseerd in buitenaardsen en ufo’s, maar ik heb me er nooit echt
mee bezig gehouden. In september 2002 kwam ik in Friesland wonen, in the middle of
nowhere. Op het platteland in een boerderijtje waar ik ook mijn praktijk had. Ik gaf ‘s
avonds veel cursussen en daarna ging ik met mijn 3 honden even lekker uitwaaien. Dat
uitwaaien gebeurde tussen 23 uur en 00.00. op het Lemmerstrand. Op dat uur was het
altijd stil, er was niemand. Mijn honden en ik waren altijd alleen, dat was genieten. Het
hele strand voor ons alleen. Het begin van het strand is verlicht, verlicht door het stadje
en er staan lantaarnpalen. Maar op de helft loop je het donker in. Geen licht en geen
lantaarnpaal. Helemaal donker. Ik liep te genieten van mijn honden die lekker aan het
rennen en aan het spelen waren in het water. Ik liep langs de kustlijn en hun liepen mee in
het water of ook op de kustlijn.

Hier zijn mijn 3 overleden kanjers die dit ook hebben meegemaakt:

Toen zag ik een ufo en een grote lange man in het wit, zijn ogen waren smaragd groen en
gaven licht. Hij had een witte lange jurk aan, net zo iets als de Arabieren. Ik geloofde mijn
ogen niet en eerlijk gezegd: het drong absoluut niet tot mij door. Ik bleef wel kijken en
vroeg mij af wat ik dan wel zag. Is het een container met een sticker er op? Lopen er
mensen? Er ging van alles door mij heen maar niet dat het een buitenaardse man was.
Mijn honden speelden in het water, ik keek naar ze en ik keek weer naar de man. Hij
kwam op mij aflopen en ik werd bang. Ik riep mijn honden maar ze hoorden mij niet, ik
kon roepen wat ik wilde maar het leek net alsof we in een compleet andere dimensie
zaten. Ik werd meegezogen in de dimensie van de buitenaardsen. Ik voelde mij niet meer
op aarde, ik zweefde zonder te zweven. Het feit dat ik geen contact kreeg met mijn honden
maakte mij heel bang! Ik riep en ik riep, geen enkele reactie. Ik ben naar ze toe gelopen en
ben echt heel hard gaan schreeuwen, ik bleef schreeuwen tot ik voelde PATS ik was los
van de buitenaardsen en mijn honden hoorden mij weer. Ik riep: KOM en ik begon te
rennen en de honden renden met mij mee. De man in het wit kwam achter ons aan. Ik
begon nog harder te rennen tot ik in het verlichte deel van het strand kwam. Ik keek om
en zag niets meer. Snel de auto in en naar huis.
Dit voorval is mij bij gebleven tot de dag van vandaag. Dit raak ik niet meer kwijt. Ondanks
deze ervaring weerhield het mij niet om daar te wandelen. Na dit voorval was ik wel wat
waakzamer. Maar we konden op een gegeven moment toch weer ontspannen daar
wandelen.

Mijn Césie:

Toen mijn witte hondje overleed en ik zijn as daar had uitgestrooid liep ik nog met 2
honden. Ik was nog wel heel verdrietig. Op een gegeven moment liepen we daar met zijn
drietjes te wandelen, lang de kustlijn, de honden in het water. Weer helemaal achter aan
in het donkere gedeelte, plop, daar was naast mij in het water een enorm groot licht.
Oogverblindend! Ik zocht en zocht waar komt dat licht vandaan? Ik liep ondertussen terug
langs de kustlijn en het licht liep met ons mee. Ik riep Césie ben jij dat? Ik dacht misschien
is dit een boodschap van mijn overleden hondje. Omdat ik wel weet en ervaren heb dat er
wonderlijke dingen gebeuren in het paranormale. Met de gedachte dat het mijn Césie was,
was ik gerustgesteld. We wandelden rustig verder. Ik maakte contact met HET licht en
begon er mee te praten. Toen ik opeens het zelfde gevoel kreeg als mijn vorige ervaring
dat ik naar een andere dimensie getrokken werd. Ik riep ga weg! STOP hier mee. Maar het
licht bleef met mij mee lopen. Op de helft is er een pier, ik moest op de pier oversteken
naar het vervolg van de kustlijn. Ik dacht: het licht gaat via het water dus zal het wel
stoppen op de pier. Dat gebeurde ook, maar toen ik weer langs de kustlijn liep; PLOP daar
was het licht weer! Ik ben net als de vorige keer weer keihard gaan schreeuwen. STOP! GA
WEG! En plop weg was het licht. Mijn hart zat weer in mijn keel.

En toch bleven we daar wandelen. Ik ben iemand die mijn angsten aan gaat in plaats van
ze te ontlopen. Ik ga voor niets uit de weg. Dus je snapt het al er kwam weer een avond dat
ik contact had met dit keer drie ufo’s. Ze bleven boven mij cirkelen op gepaste afstand. En
weer probeerde ik dit met mijn hoofd te beredeneren. Wat zou het kunnen zijn?
Vliegtuigen die laag vliegen? Helikopters? Maar ja, ik hoorde geen geluid. Het was
doodstil. Ik stond er bij en ik keek er naar. Ik zag 3 ronde ufo’s dicht bij elkaar met alleen
rode lichten. We bleven wandelen en dit keer had ik geen neiging om te gaan schreeuwen
en weg te rennen. Ik voelde niet dat er aan mij getrokken werd, maar ik voelde wel dat ik
bestudeerd werd. Dat hun ogen op mij gericht waren. Ik liet het toe en probeerde zo relaxt
mogelijk te blijven. Toen ik terug liep naar de auto waren ze er nog en ik liet het voor wat
het was. Ik begon er min of meer al een beetje aan te wennen.

Op een dag kwam er een vriendin van mij. Ik moest het tegen iemand vertellen die mij niet
voor gek zou verklaren. Dus ik vertelde haar alles. Ze keek mij aan en zei: Hij staat in de
gang en kijkt naar ons... Ik keek en ja daar stond hij in vol ornaat, met zijn lange witte jurk
en zijn smaragd groene ogen. Heel dicht bij ongeveer 4 meter van mij af. Op dat moment
voelde ik mijn angst maar ook liefde. We keken elkaar aan en toen ging hij weg, ploep
weg! Mijn vriendin en ik waren even stil. Zijn bedoeling was heel duidelijk: hij wilde met
mij samen werken om mensen te genezen. Alles in mij zei: NO WAY! Ik voel me zeer
verantwoordelijk voor de mensen die bij mij komen en mijn hulp nodig hebben. Ik had er
goed over na gedacht. Wat zou er gebeuren als ik het wel deed? Wat waren de risico’s?
Zouden ze gaan experimenteren? Kunnen ze beter genezen dan wij? Maar hoe dan? Ik
besloot om ze weg te sturen en het niet aan te gaan. Ik wist er niks van, had totaal geen
kennis op dit gebied. Mijn werk ging goed zoals het ging, met mijn vertrouwde gidsen, en
engelen. Bij wie ik mij heel veilig voel. Waarvan ik zeker weet dat die alleen maar uit liefde
handelen. Ik ging op safe!

En toen kwam er een dag dat er een meneer op mijn bank zat voor een consult. Ik kende
hem al van eerdere consulten en was een goede vriend van een vriend van mij. Hij
vertelde mij dat zijn vrouw ziek was en niet mee kon naar een bijeenkomst over
buitenaardsen, die op de zelfde avond zou plaatsvinden. Hij zei: ik heb een kaartje over
wil je mee? Mijn zoon en een vriend gaan ook mee. Ik zei: heel graag! Ik geloof namelijk
niet in toeval. Ik zou daar meer kennis krijgen over de buitenaardsen! Wauw! Dus reed ik
diezelfde avond naar zijn huis toe en gingen we met zijn vieren op pad. Wat wel grappig
was, en nog steeds geloof ik niet in toeval, was dat de verwarming van mijn autostoel aan
stond, het werd behoorlijk heet onder mijn billen. Het was zomer en het was buiten ook
heet, daarom viel het zo op! Maar we hebben er kostelijk om gelachen met zijn vieren.
Maar ja, volgens mij was het teken: Wie zijn billen brandt moet op de blaren zitten, dus ik
was gewaarschuwd. Alleen wist ik nog niet waarvoor. We kwamen aan in de zaal en we
besloten om achter in te gaan zitten. Er waren niet zoveel mensen. Een mooi ploegje. De
avond werd gegeven door Anton Teube.
Anton zegt: The Universe is magic and love is the key!

Anton begon te vertellen over de buitenaardsen en de ufo’s, het was zeer boeiend. Hij
liet ook foto’s zien en opeens verscheen daar mijn buitenaardse man, ik kon alleen maar
denken: DAT IS HEM! He! Hoe is het mogelijk! Mijn oren spitsten zich! Anton vertelde
dat deze man een dokter was! Die genezingen doet op aarde. Mijn mond viel open en ik
voelde dat ik aan de stoel geplakt zat, bewegingsloos. In één adem luisterend over mijn
buitenaardse man die met mij wil samen werken om mensen te genezen. Wowwwwww!
Ik had zoveel vragen! Maar dat wilde ik niet doen met al die mensen er bij! Na de lezing
ben ik naar Anton toe gegaan en deed mijn verhaal. Mijn brandende vraag was: Kan ik
deze man vertrouwen? Anton zei: JA! Wowwww! Hij zei JA! En nu? Ondanks dat dit
jaren geleden is ben ik nog steeds op het punt: EN NU? Tja, en nu?
Mijn praktijk ruimte had een grote glazen wand die op het grasland uitkeek. Geen
gordijnen je kon zo naar buiten kijken. Ik had de bank waar de cliënten opzaten zo gezet
dat ze naar buiten konden kijken, naar het weidse, de rust in. Ik zat met mijn rug naar
het raam toe. Op een avond gaf ik weer de cursus paranormale ontwikkeling. De 4
vrouwen en 1 man zaten op de bank. De man zat het dichtste bij mij. Het was donker en
opeens wenkte de man mij om naar buiten te kijken, ik begreep zijn blik. Ik keek om en
daar achter mijn hek op het weiland stond een ufo. Rond en met rode lichten. Hij stond
daar en was ons aan het bestuderen, zo voelde dat althans. We keken samen naar de ufo
en in een fractie van een seconde steeg hij op en zoef weg was die. We keken elkaar aan
maar we zeiden niks. We hebben er eigenlijk nooit meer over gesproken. De 4 dames
hebben het niet gezien.
Nu jaren later heb ik nog steeds dezelfde vraag: en NU?

En nu begint het zich weer meer en meer aan mij op te dringen, nu zacht, rustig en in
mijn tempo. Of ik ben er meer vertrouwd mee geraakt, na het lezen van diverse boeken
en door meer kennis te hebben opgedaan. Ik woon in de bossen, overal waar je kijkt zijn
bossen. Achter mijn huis is een groot deel gekapt waardoor een grote kale plek is
ontstaan. Iedere keer als ik daar met mijn hond Angel wandel denk ik: en dit moest dus
kaal worden omdat straks de ufo hier gaat landen. Ik dacht er niet aan, maar dat plopte
iedere keer in mijn hoofd op. Meer en meer groeide ik er naar toe. Ik ging naar de site
van Anton Teube en zag dat hij consulten geeft. Ik dacht: YES, ik maak een afspraak
omdat ik een steuntje in de rug nodig heb, bevestiging wil hebben en ik wilde weten of
het veilig en verantwoord is om met deze buitenaardse dokter te gaan samenwerken.
Het was een fijn gesprek. Ik heb antwoord en bevestiging gehad op mijn vragen. Die
waren zo verhelderend en geruststellend dat ik het nu aandurf om te gaan
samenwerken met deze buitenaardse dokter. Het werkt eigenlijk precies het zelfde zo
als ik de healingen en de paranormale operaties geef met mijn Gidsen. Dat is een
vertrouwd gevoel.

En DAN NU!
Uiteraard blijf ik werken met mijn vertrouwde gidsen! Ik kan niet zonder ze! Ze leveren
uitstekend werk. We zijn een geoliede machine.
Nu ik niet meer bang ben, maak ik af en toe contact met deze buitenaardse dokter. Ik
ben er van overtuigd dat hun veel meer kennis en technologieën hebben dan wij hier op
aarde. Ik ben benieuwd wat hij mij kan vertellen, wat hij wil delen hierover. Zodat mijn
gidsen, deze dokter en ik de mensen optimaal kunnen helpen. Ik hoop voornamelijk op
herstel van mensen en dieren die iets hebben waar de aardse medische wetenschap nog
niet zo goed mee uit de voeten kan. Dat we de mensen kunnen helpen die moeten leren
leven met hun ziekte. Of ziektes die geen herstel kennen. Dit zou echt fantastisch zijn.
Ruim 10 jaar geleden zijn mijn gidsen en ik begonnen met het Paranormaal Opereren.
Rond die tijd kreeg ik veel bezoek van de buitenaardse dokter, maar heb hem toen niet
toe gelaten en hem zelfs de deur gewezen.
Ik ga nu goed communiceren met hem om duidelijk te krijgen wat de bedoeling is. Mijn
gevoel zegt dat hij komt uit liefde en mensen en dieren op aarde wil genezen met zijn
kennis en technologieën. Hij is nog nooit over mijn grenzen heen gegaan en stopt
wanneer ik zeg stop. Anton adviseerde mij: Treed hem te gemoed met liefde! Nou dat is
niet zo moeilijk voor mij. Ik ga met liefde eerst een goede communicatie op gang

brengen en kijken waar we wel en niet kunnen samenwerken. Dit zal voornamelijk gaan
over het Paranormaal Opereren. Wanneer iemand zich aanmeldt voor het Paranormaal
Opereren dan mag die gene zelf aangeven of dit met of zonder deze buitenaardse dokter
is. Ik houdt van openheid en van duidelijkheid. Uiteindelijk moet de cliënt zich er goed
bij voelen.
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