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En af USA's førende UFO-researchere, Robert Hastings, besøger København i weekenden den 8-9 juni 2013

Han har interviewet over 100 tidligere militærfolk som har vidnet om deres UFO-observationer i forbindelse med deres arbejde med

atomvåben. Flere har nu fortalt hvordan der opstod fejl på kernevåbnene under observationerne.

UFO-konferencen i København ligger i kølvandet på en borgerhøring i The National Press Club i Washington DC i begyndelsen af

maj, hvor 6 tidligere kongresmedlemmer deltog. Ved denne begivenhed brød flere pensionerede militærfolk deres mangeårige

tavshedsløfter ved at fortælle om UFO-episoder nær atommisilbaser og atomvåbenlagre i USA og England. http://youtu.be

/MZs9B5h2n5E

En af Englands førende UFO-researchere, Timothy Good, besøger også København ved samme lejlighed.  Han har også undersøgt

flere militærsager og hans arbejde skal ses i lyset af, at det engelske forsvarsministerium og The National Archives i disse år er i

gang med at offentliggøre klassificerede UFO-dokumenter.  Denne åbenhed har nu givet flere militærfolk mod til at stå frem.

Robert Hastings og Timothy Good holder foredrag i Kulturhuset Islands Brygge den 8. juni kl. 12. De er inviteret af foreningen

Exopolitik Danmark som ønsker mere åbenhed omkring UFO-fænomenet og som opfordrer danske medier til stille indgående

spørgsmål til fungerende politikere. Fx: Hvem ejer den veldokumenterede, ukendte og meget avancerede luftfartsteknologi? Kunne

den bidrage til at løse fx fattigdoms- og miljøproblemer og til at skabe økonomisk vækst?

Hastings kan interviewes af pressen den 9. og 10. juni i København. Good kan interviewes den 9. juni.

Foredrag i København: Lørdag den 8. juni kl. 12.00, Kulturhuset Islands Brygge.

Billetter: www.exopolitik.dk eller billetto.dk/ufo-konference

Hastings-citater i forbindelse med pressekonference i The National Press Club, Washington DC, september 2010:

http://youtu.be/v5WTxfVGk8Q

”Fartøjer med umådelig overlegen kapacitet har overvåget USA's atomvåbenprogram siden 40’erne og har ifølge x-militærfolk i

nogle tilfælde påvirket våbnene.”

”Alle syv personer som deltog med mig i pressekonferencen tror, at der er tale om ikke-jordiske folk.”

”Jeg er af den opfattelse, at dem der er ombord i disse fartøjer ønsker at fortælle menneskeheden, at vi leger med ilden ved at

besidde og true med at anvende atomvåben.”

”Personerne som var tilstede under observationerne har udtalt, at der ikke findes teknologi på jorden som kan forklare hvad de så.”

Good-citater i forbindelse med afklassificering af UFO-dokumenter i England: http://youtu.be/KVRpW24eE3Y

”Intet top-hemmeligt er blevet afklassificeret. Klassifikationsgraden af alle dokumenterne er ekstrem lav. Så det er ikke
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Ministeriets X-files.”

”Emnet er ekstremt sensitivt.”

”Siden 40’erne er emnet blevet betragtet som mere sensitivt end brintbomben.”

”Information bliver kontinuerligt holdt tilbage af hensyn til national og international sikkerhed.”

Formanden for Exopolitik Danmark, Frederik Uldall, nævner UFO-konferencen på TV2s GO’ Morgen Danmark den 6. maj:

http://youtu.be/9YbC0QrTZw8

Citat af Frederik Uldall på TV2: ”Vi vil gerne konfrontere samfundet med den teknologi som vi mener befinder sig i vores

luftrum…Hvem ejer denne teknologi? Det vil vi i vores forening gerne have et svar på!”
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