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Πρόσφατα Αποχαρακτηρισµένα UFOs αρχεία από επίσηµες
κυβερνητικές οργανώσεις και υπηρεσίες: Σουηδία. UK. Βραζιλία.
Αργεντινή. Περού. Καναδάς. ∆ανία. USA. NSA. FBI. Γαλλική
διαστηµική υπηρεσία (CNES).

Εκθέστε µια αναφορά
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Μάρτιος
Ροές ειδήσεων UFO News
- Ειδήσεις τεχνολογίας Επιστηµονικές διαµάχες ∆ελτία τύπου - Θεωρίες
συνοµωσίας - Περιοχή 51

8/9/2009
Άγνωστο ιπτάµενο
αντικείµενο
συνοδεύεται από
ένα F 18 της
Αµερικανικής
Πολεµικής
Αεροπορίας.
Είναι το Boeihg X45; η είναι κάτι
άλλο; ελάχιστοι γνωρίζουν και κάλλιστα θα µπορούσε αυτό το Video να αποδείξει ότι οι αλλοδαποί είναι
µεταξύ µας
Η ταινία έχει διαρρεύσει στο διαδίκτυο και έχει προκαλέσει αναστάτωση στους ερευνητές UFO που θα
πρέπει να υπολογίσουν αν θα µπορούσε να είναι µια απόδειξη µιας κυβερνητικής συγκάλυψης, η πτήση
ενός µη επανδρωµένου κατασκοπευτικού αεροσκάφους .

14/6/2011 UK
Μια διεθνής οµάδα
αστρονόµων έχει ανακάλυψη
αποδεικτικά στοιχεία για δέκα
νέους εξωπλανήτες εκτός του
ηλιακού µας συστήµατος

20/5/2011
Μια πρόσφατη µελέτη
Άστροβιολόγων αναφέρει ότι
ένα συγκεκριµένο µαθηµατικό
µοντέλο θα µπορούσε να
χρησιµοποιηθεί για την ανίχνευση
δασών στους εξωηλιακούς
πλανήτες.

4/9/2009 Άγνωστο
ιπτάµενο αντικείµενο
προσγειώνεται στην
Πολωνία.
Στης 19 Ιανουαρίου αυτού του έτους ο Adam
Maksimov (φωτογραφία) κάτοικος της πόλης
Jarnoltowek στην Πολωνία, κοντά στα σύνορα
µε τη ∆ηµοκρατία της Τσεχίας, είδε κάτι που δεν
θα ξεχάσει ποτέ όταν κοντά, µεσάνυχτα πήγε
έξω να φορτίσει την µπαταρία του αυτοκινήτου
του.
Ο αυτόπτης µάρτυς ήταν έξω όταν η ησυχία της
νύχτας διακόπηκε από έναν εκκωφαντικό
θόρυβο που το παροµοίασε µε τους πυραύλους
που ανατινάζονται µακριά. Κατόπιν άκουσε έναν
ήχο βουίσµατος που τον σύγκρινε µε αυτόν ενός
σµήνους µελισσών.
∆ιάφοροι θόρυβοι ακολουθήθηκαν και έπειτα σιωπή. Κατόπιν ένα εκτυφλωτικό φως έλουσε την περιοχή
και ο κ. Maksimov είδε ένα τεράστιο δίσκοείδες UFO, µε µια τριγωνική µπλε ακτίνα στο κάτω άκρο του
να είναι επάνω από το έδαφος, πραγµατοποιώντας ταλαντεύσεις. Το άγνωστο σκάφος τελικά ανυψώθηκε
και έφυγε µακριά στο νυχτερινό ουρανό µε µια χαµηλή ταχύτητα.
Όταν το UFO εξαφανίστηκε στον ουρανό άναψε τα φώτα κοντά στην περιοχή έτσι ώστε να δη καλύτερα
ο Maksimov, µια και δεν πίστευε ποτέ σε αυτά τα πράγµατα η όπως τα ονοµάζουν UFOs.
Έµεινε έκπληκτος όταν ανακάλυψε ότι πέντε άλλοι χωρικοί είχαν δει ακριβώς το ίδιο πράγµα µε
αποτέλεσµα ο Adam Maksimov να δείξει ενδιαφέρον για το ufology όταν, µερικούς µήνες αργότερα
ανακάλυψε ότι ο γερµανικός τύπος είχε αναφέρει ότι διάφορα ραντάρ από αεροδρόµια είχαν εντοπίσει
ένα UFO στον εναέριο χώρο τους.
Nysa UFO nad Jarnoltowkiem. Co wydarzylo sie w mrozna styczniowa noc - 28 sierpnia 2009

2/9/2009 Ιαπωνία. Η νέα πρώτη
κυρία της Ιαπωνίας λέει ότι ένα
άγνωστο τριγωνικό σκάφος την
οδήγησε στην Αφροδίτη.
ΤΟΚΙΟ (Πρακτορείο Reuters) Η σύζυγός του νέου πρωθυπουργού
της Ιαπωνίας υποστηρίζει ότι είχε µια στενή επαφή µε έναν άλλο
κόσµο.
"Ενώ το σώµα µου ήταν κοιµισµένο, ένιωθα ότι κάτι µε οδήγησε
σε ένα τριγωνικό-UFO και µε πήγε στην Αφροδίτη" ισχυρίζεται η
κυρία Miyuki Hatoyama, σύζυγος του πρωθυπουργού Yukio
Hatoyama, την αναφορά έγραψε σε ένα βιβλίο που δηµοσιεύθηκε
πέρυσι.
"Ήταν πολύ όµορφα εκεί και ήταν πραγµατικά πράσινα."Ο Κύριος Yukio Hatoyama πρόκειται να ψηφιστεί
ως πρωθυπουργός στις 16 Σεπτεµβρίου µετά από τη σαρωτική νίκη στης πρόσφατες εκλογές.
Η Κ Miyuki, περιέγραψε τη εξωγήινη εµπειρία, η οποία είπε πραγµατοποιήθηκε περίπου 20 έτη πριν, σε
ένα βιβλίο που τιτλοφορείται "Τα πολύ παράξενα πράγµατα που έχω αντιµετωπίσει." Η Κ Miyuki, είναι
γνωστή επίσης για τις µαγειρικές δεξιότητές της, και για το επιχειρηµατικό της πνεύµα.
------------------------------Reuters Japan's new first lady says rode UFO to Venus U.S. Reuters
Huffington Post Miyuki Hatoyama, Japan's New First Lady I Rode A UFO To Venus (PHOTOS)
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