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Kunnen we de ‘contactees’ uit de jaren 50 nu weer serieus nemen?
Voor wetenschappelijk onderbouwd onderzoek naar UFO’s en contact met 

buitenaardse bezoekers, zie UFO's: Pioniers van Eenheid (uitg. Edicola, oktober 
2021). Of download het gratis e-book Doe-het-zelf Disclosure – Handleiding 
voor het ontrafelen van feiten over UFO’s en buitenaardse bezoekers  (2017): 

www.bgapublications.nl
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Haim Eshed PhD, hoogleraar astronau�ca, Israël (Yedioth Aharonot, 
Israel, 5 december 2020):
“Buitenaardsen bevinden zich al onder ons, maar hebben gevraagd niet 
bekend te maken dat zij er zijn, want de mensheid is er nog niet klaar voor.” 

Pentagon (CNN, 16 april 2021):
“Gelekte foto’s en video’s van UFO’s zijn authen�ek.” 

Brian O’Leary PhD, NASA-astronaut group 6 1967, hoogleraar natuurkunde, 
VS (Thrive documentaire, 2012):
“Er is overvloedig bewijs dat er contacten bestaan. Andere beschavingen 
slaan ons al heel lang gade...” 

Lachezar Filipov PhD, hoogleraar astrofysica, Bulgarije (The Telegraph, 
VK, 26 november 2009):
“Er zijn al overal buitenaardse wezens die ons voortdurend gadeslaan. Ze 
zijn niet vijandig; ze willen ons juist helpen, maar we zijn nog niet voldoende 
gegroeid om direct contact met hen te maken.” 

Zhang Yifang PhD, hoogleraar natuurkunde, China (Global Times, China, 
9 november 2009):
“Er leven buitenaardsen in China. Hun intelligen�e gaat die van ons te 
boven. Ze moeten goede redenen hebben om in Yunnan te wonen… Ik 
geloof dat ze vriendelijk zijn en geen vijandige bedoelingen hebben.”

Edgar Mitchell DSc, Apollo 14-astronaut, VS (Kerrang! Radio, VK, 
23 juli 2008):
“We zijn bezocht op deze planeet en het UFO-verschijnsel is echt, hoewel 
het al heel lang door regeringen in de doofpot wordt gestopt.” 

Ervin Laszlo PhD, wetenschapsfilosoof, Hongarije (interview in 
Amsterdam, voorjaar 2008):
“Er zijn berichten over contact met buitenaardsen… Sommige dingen die ik 
weet mag ik niet vertellen want anders vertellen ze me nooit meer iets. 
Maar ik weet zeker dat er contacten bestaan.” 

George Adamski, contactee en metafysica-leraar, VS (De vliegende 
schotels zijn geland, 1954):
“Het was donderdag, 20 november 1952, om ongeveer half een ‘s middags 
dat ik voor het eerst persoonlijk contact had met een mens uit een andere 
wereld. Hij was naar de Aarde gekomen in zijn ruimteschip...”


