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Zijn wij mensen Buiten(gewoon) 
Aardse Mensen? 
Ruimtekolonie Aarde, een andere werkelijkheid  

Zojuist bekeek ik op google de afbeeldingen van verschillende sterrenstelsels  
geïnspireerd door het boek ’Ruimtekolonie Aarde’ van Robin Collyns uit 1979.  
Het is werkelijk fascinerend om te zien hoeveel aanwijzingen en onderzoeken er 
zijn geweest – toen al – in de oudheid over het bestaan van buitenaards leven  
en invloeden van hen op de totale mensheid. Het leidt me tot bespiegelingen  
en vragen, veel vragen. Vooral de vraag wat het zou kunnen betekenen als  
wij mensen niet het product zijn van het Darwinistische evolutieproces,  
maar gemaakt zijn door wezens van andere sterrenstelsels. 

tekst: Viathou Peletier 
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I 
n ’Ruimtekolonie Aarde’ wordt naar onderzoeken  
verwezen uit alle hoeken en gaten van de aarde, en er zijn 
beschrijvingen vanuit verschillende culturen en rassen 
over ’de Goden die neerdaalden’, goden die aanbeden 

werden en kennis overdroegen. Het is bijna beangstigend te 
lezen, dat zowel vanuit religieuze en filosofische als weten-
schappelijke benadering van de geschiedenis van de aarde, 
hoeveel aanwijzingen er zijn – en bewijs er is – over buiten-
aards leven wat van invloed is op onze huidige ontwikkeling 
en bestaan. En dat dit stelselmatig buiten ons kennisveld 
wordt gehouden. Waarom? 

Is de mens echt ontstaan uit een apensoort? 
Wat mij betreft, is het onvoorstelbaar dat wij nog altijd een 
cliffhanger zijn van de evolutietheorie van Darwin, en geloven 
dat de geelhuiden, roodhuiden, withuiden en zwarthuiden  
op aarde allemaal ’ontstaan’ zijn uit ’Adam en Eva’, of één 
apensoort. Welke waarheid zit hier wérkelijk achter?  
Waar komen al de verhalen over ufo’s, ET’s, graancirkels en 
vuurbollen vandaan? En de buitengewoon mysterieuze 
bouwwerken zoals de piramides, tempels, afbeeldingen in  
het Nazca Plateau, mysteries rond Ayers Rock in Australië,  
de oude kennis van druïden en andere oude volken zoals de 
Maori’s en Maya’s? Wat over de oude manuscripten en ge-
schriften? Ooit van de Cro-Magnon mens, die pas een paar 
duizend jaar geleden (plotseling) in Europa verscheen, 
gehoord? Slangenwezens? De bezitters van grote wijsheid en 
kennis? Het boek van Collyns is een opeenvolging van 
wetenschappelijke verhandelingen en vooral vraagtekens over 
mogelijke conclusies die het bestaan van buitenaardsen 
rechtvaardigen. Ik citeer van blz. 27:
’… de Sanskritische leerstellingen over het ’Hemelse Gebied’ door  
de ouden ’Sat Desh’ ofwel ’Oer-Thuis’ genoemd, waar de spirituele 
Mens al bestond, lang voordat hij een chemisch samengesteld lichaam 
bezat en wat ook de verblijfplaats was van de Hoogste Schepper, 
vermelden te midden van andere berichten dat de spirituele Mens 
onsterfelijk is, zonder begin en einde.’
Een dergelijke uitspraak zet je wel aan het denken! Kwamen de 
eerste ’mensen’ of ’goden’ uit de ’hemelen’ op aarde met 
’luchtschepen’ of ’zonnewagens’? Kwamen zij in het bijzonder 
van de hoge beschavingen Lemurië, Mu en Atlantis?  
Wie waren deze beschavingen? Waar kwamen zij vandaan? 
Waar hielden zij zich mee bezig? Hoe en waarom zijn zij  
12.000 jaar geleden plotseling verdwenen? 

Waar komen de goden vandaan? 
Waren de goden soms buitenaardsen? Denk aan God, Hij 
zeide: ’Laat ons Menschen maken, naar ons beeld, naar onze 
gelijkenis’ (Genesis 1:26). Zijn wij in de vorm waarin wij nu 
aanwezig zijn ’geschapen’, of zijn wij samengesteld door, en uit, 

Zijn wij in de vorm waarin 
wij nu aanwezig zijn 
‘geschapen’, of zijn wij 
samengesteld door en 
uit zeer intelligente buiten-
aardse wezens?
zeer intelligente buitenaardse wezens? Leven wij een beheerd 
programma en een bepaald doel? Maar welk doel dan? Waar 
komen wij van oorsprong, de Oersprong, vandaan? De ster 
van Barnard? Planeet Vega? Wie komen van Mars, Venus, de 
Pleiaden, Sirius en andere werelden? Wie was die oorspronke-
lijk spirituele mens? Allemaal buitengewoon interessante 
vragen, en zeker geestverruimend. 

Onverklaarbare verschijnselen 
Wat mij het meeste trof in het boek was de bevestiging van  
het grote creatie- of eenheidsveld waarin wij leven. Ook de 
grote rampen in het verleden met schijnbaar een onverklaar-
bare oorzaak troffen me, zoals de ramp die zich ongeveer  
60 miljoen jaar geleden moet hebben voorgedaan, toen de 
dinosauriërs plotseling zijn uitgestorven. Mogelijk kan dit 
ontstaan zijn door een grote kosmisch elektromagnetische 
zonnestorm of zondvloed die over de hele aarde een natuur-
ramp veroorzaakte. Echter het boek beschrijft, naar aanleiding 
van wetenschappelijk gevonden en beoordeelde overblijfselen, 
dat de oorzaak mogelijk een grote intergalactische oorlog 
(atoomexplosie) met grote schade voor de aarde is geweest.  
 
De verschijnselen hiervan zijn een intense radioactiviteit, 
intense hitte en een intense natuurramp. Is het Nazca-veld 
mysterie in Peru een voorbeeld van zo’n soort atoomexplosie? 
Heeft dit tot de grote onvruchtbare verschroeide, ’schijnbaar 
dode’ vlakten tot gevolg gehad? Volgens wetenschappelijk 
onderzoek zijn de overgebleven dinosauriërs uiteindelijk  
aan genmutatie over de hele wereld onder invloed van grote 
hoeveelheden radioactieve straling overleden.  
Eén van de grootste evolutieraadsels is dat er na het uitsterven 
van de dinosauriërs op de hele aarde plotseling een verschei-
denheid aan placentale zoogdieren, bedektzadige planten 
(granen, grassen, vruchten, noten, bloemen van andere 
planeten?) en loofwouden op aarde zijn verschenen.  
Was dit in een strijd om de aarde en/of om het leven voor de 
mens mogelijk te maken? In hoeverre zijn de aarde en het 
leven hierop gecreëerd met een doel? 
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Is de mens slaaf van een systeem? 
Onze dampkring vormt een delicate bescherming tegen 
schadelijke kosmische straling waardoor leven op aarde 
mogelijk is. Ik ben absoluut geen wetenschapper, maar de 
elektromagnetische vervuiling van de aarde door alle  
zendmasten, Wi-Fi- en smartproducten, chemtrails, Haarp, 
chemisch afval, kernproeven en dergelijke verstorende 
invloeden op dit delicate elektromagnetische mysterieuze 
levensveld, zouden mijns inzien heel goed een zeer schadelijke 
invloed kunnen hebben op onze ’antennetjes’ en ons DNA. 
Door deze invloed zouden wij tot zombie en slaaf van ’het 
systeem’ (gemaakt) kunnen worden. Waarom is het op dit 
moment zo’n belangrijke discussie dat al ons DNA opgeslagen 
wordt? Voor welk werkelijk onderzoek? Over buitenaards 
gesproken: het is opmerkelijk dat vóór de elektromagnetische 
vervuiling van onze atmosfeer er halverwege de vorige eeuw 
– vooral in de 40- en 50-er jaren – op veel plaatsen buitenge-
woon veel ufo’s zijn gespot. Zie onder andere Frank Edwards 
met zijn boek ’Vliegende Schotels’ en het ufo-fotoboek van 
Malthauser Schneider. Waarom zien of horen wij hier zelden 
iets over? Wordt de frequentie waarin wij ons bevinden soms 
gestuurd en worden wij opzettelijk buiten de waarnemings-
frequentie van deze verschijnselen gehouden? 

Bezit de mens een levensvonk? 
Over ons grote elektromagnetische levensveld, waaruit de 
gehele schepping multidimensionaal bestaat en waaruit het 
leven op aarde vanuit deze onmetelijke, onstoffelijke wereld 
slechts een fragment in het stoffelijke waarneembare gemani-
festeerd wordt, het volgende: stel dat wij inderdaad ’in elkaar 
gesleuteld’ zijn vanuit dit Alomvattende Levensveld, het veld 
waar ook al het mogelijke buitenaardse bestaan uit voorkomt. 
En stel dat de oorspronkelijke mens met een oorspronkelijke 
levensvonk (’wat de verblijfplaats is van de Hoogste Schepper’) 

tot een chemisch/biologisch object gemaakt is, (precies zoals 
de wetenschap nu bezig is via DNA-manipulatie leven verder 
te ontwikkelen en te beïnvloeden). Dragen wij mensen in dat 
geval nog altijd die levensvonk in ons? En zo wij ’in elkaar 
geknutseld’ zijn, en áls wij een experiment of programma zijn 
of tot een buitenaardse soort, kloon, cyborg of ander ’instru-
ment’ gemaakt zijn (of worden), is het dan niet zo dat wij door 
deze levensvonk, ofwel de Bron genoemd, in staat zijn de 
kracht en verbinding met het Leven, met ons gevoel, met ons 
geweten, met ons innerlijk (licht)wezen te behouden? Tenmin-
ste als wij niet in de stof ’ontzield’ worden en tot gevoelloze, 
gechipte, te besturen mensonwaardige machines zijn gemaakt. 
Indien wij die levensvonk hebben, is het dan niet erg  
belangrijk om contact te houden met ons intelligente hart,  
het bewustzijnsveld, en als waarachtig spiritueel mens in 
verbinding met deze krachtbron het onderscheid te maken 
tussen goed en kwaad? Dienen we dan niet heel bewust het 
schone en het ware te creëren? Is dit niet onze ware kracht, 
waarmee wij vanuit deze Krachtbron en alle disharmonie 
in het grote Levensenergieveld van binnenuit kunnen  
harmoniseren en genezen?  
Kunnen wij als waarachtig, bijzonder Buiten(gewoon) Aards 
ruimtewezen Mens deze scheppingsenergie als wezenlijke 
bijdrage bewust activeren en de lagere frequenties in het 
kosmisch Levensveld transformeren ten behoeve van het 
welzijn van Alles wat Leeft en Is?

En wat als we echt een levensvonk bezitten? 
En kunnen wij dan, voorbij de programma’s van welke 
godsdienst dan ook, opnieuw het volgende onder ogen zien: 
Wie was Jezus? Áls Hij al in de beschreven hoedanigheid 
bestaan heeft, door wie is Hij gezonden? Is Hij als vertegen-
woordiger van dit hoogste scheppingsveld ingedaald? 
Is Hij met de ’engelen’ neergedaald, en met hen weer opgeste-
gen? Van welke planeet, sterrenstelsel of Oerbron kwam Hij 
en is Hij, misschien via omwegen, teruggekeerd? 
Was Hij een geschenk voor ons, om met Zijn hoogstaande 
scheppingsveld de buiten(gewoon) Aardse Mens aan zichzelf 
te her-inneren in deze tijd van verval en grote duisternis? 
Of om ons te herinneren aan onsZelf als Spiritueel Kosmisch 
Lichtwezen? Als schepper van het goede? Met onvoorstelbare 
capaciteiten om niet alleen de Levende Moeder Aarde, maar 
Alles wat leeft en is, in niet alleen óns sterrenstelsel, maar vele 
sterrenstelsels, energetisch te harmoniseren? 
Waren wij oorspronkelijk, vanuit de Oersprong, in staat dit 
allemaal in het ’Mysterieuze Levensveld’ waar te nemen met 
onze lichaamsintelligentie, ons gevoel, ons multidimensionale 
creatie- en onderscheidingsvermogen?  

Zijn wij niet alleen waarachtig buiten(gewone) 
aardse mensen, maar hebben wij ook een 
belangrijke missie? 


