Přistání UFO na letadlové lodi – odhalení dezinformační kampaně námořnictva
Nastal důležitý průlom ve zkoumání pravosti fotografie, která zachycuje přistání létajícího
talíře na letadlové lodi, kterou údajně vyfotografoval velitel letadlové lodi Graham Bethune
(nyní již zesnulý) a poprvé byla zveřejněna v roce 2008 jeho kolegou Frankem Chille.
Bethunův snímek byl diskutován 4. května v rozhovoru v rádiu Jeffeho Rense s Williamem
Tompkinsem a byl analyzován v exopolitickém článku od Michaela Sally, publikovaném
11. května 2016. (http://exopolitics.org/us-navy-photo-of-alien-ufo-landing-on-aircraftcarrier-is-genuine-claims-aerospace-engineer/)
Oficiální fotografie Air Force z letové paluby USS Franklin D. Roosevelt, z dubna 1975 se
přesně shoduje s konfigurací letadel, kterou vidíme na Bethunově fotografii. Existují tedy
jasné důkazy o tom, že fotografický snímek z roku 1975 byl použit k výrobě Bethunovy
fotografie. Původ a úschova Bethunovy fotografie naznačuje, že byla součástí oficiálně
schválené dezinformační kampaně námořnictva, v záležitosti přistání létajících talířů na
amerických letadlových lodích.
Za prvé - pozadí. Na snímku USAF z roku 1975, který byl poskytnut Leteckým podpůrným
historickým úřadem a publikován v roce 2002 v knize „Americké vojenské letectví nepostradatelná zbraň“. Na snímku je sovětská zpravodajská loď, blížící se k USS Roosevelt,
která byla v té době umístěna ve Středozemním moři.

Překlad textu pod fotografií:

Sovětská zpravodajská loď se blíží k zádi USS Franklin D. Roosevelt, plovoucí ve
Středozemním moři, v dubnu 1975. Sovětské a americké vojenské jednotky skrytě monitorují
všechny cizí útočné i obranné síly, během doby „studené války“.
(Fotografie poskytnuta díky Leteckému historickému podpůrnému úřadu.)
Chronologii události přistání létajícího talíře na letadlové lodi, podle fotografie poskytnuté
Bethunem podal Frank Chille, který říká, že obdržel kopii fotografie od Bethuneho někdy
kolem roku 2000. Graham Bethune mu řekl, že všechny jeho snímky mu osobně předal
admirál Delmar Fahrney.
„Měl jsem dojem, že jsem byl jedním z mála, komu Graham Bethune tyto fotografie ukázal.
Graham nikdy nezveřejnil některou z těchto fotografií, které mi ukázal a nikdy mi také neřekl,
abych je nikomu neukazoval. Také mi řekl při mnoha schůzkách, že admirál Fahrney si byl
velmi dobře vědom přítomnosti mimozemšťanů a jejich lodí. Měli lodě všech velikostí a
popisoval některé, že byly obrovské.“ (podle E-mailu z 13. 5. 2016)
Je důležité zdůraznit, podle Franka Chille, že snímek, který vlastnil Bethune, mu dal osobně
kontraadmirál Fahrney, někdy těsně před jeho smrti v roce 1984 a později ho dostal Chille v
roce 2000. Bethune nikdy nezveřejnil tuto fotografie a zemřel dne 30. října 2006. Chille ji
poprvé zveřejnil v roce 2008, prostřednictvím internetové stránky CNN. Chille později
seznámil s fotografií majora George Filera, který ji zveřejnil v jednom svém pořadu „Filerovy
zprávy“ v listopadu 2012. Nakonec to byla diskutována v „online“ rozhlasovém rozhovoru
Jeffa Rense s Tompkinsem, dne 4. května 2016.

Fotografie Grahama Bethune, která byla poprvé zveřejněna v roce 2008
Chille připomíná původ fotografie Bethuna, kde jasně ukazuje na propojení s americkým
námořnictvem na jejím vytvoření a šíření prostřednictvím admirála Fahrneyho, který odešel
do výslužby v hodnosti kontraadmirála v roce 1950. Byl považován za otce projektu řízených
střel námořnictva.
Kontraadmirál Fahrney byl nejpřednějším průkopníkem vývoje řízených střel. Jeho vize
budoucí výzbroje, technická dokonalost a neúnavná obhajoba tvoří základ pro raketový

zbrojní program námořnictva po druhé světové válce. Dřívější práce Fahrneyho o řízených
střelách a jeho předvídavost při plánování budoucích generací raket, mu získala uznání
mnohých vrstevníků, jako „otce námořních řízených střel,“ (cca 1956).
Později se stal prominentním členem výboru „Národní vyšetřovací komise létajících
objektů“ (NICAP) a byl prominentní obhájce mimozemských hypotéz o UFO, jako
meziplanetárních lodích. Fahrneyovo postavení znamenalo, že ten, komu předal údajné
fotografie létajícího talíře přistávajícího na letadlové lodi, by to přijal jako skutečnost.
Avšak srovnávací analýza fotografie USAF z roku 1975 a té od Bethuna, vede k
překvapivému závěru, že Bethunova fotografie je pozměněnou verzí původní fotografie
USAF. Následující animovaný obrázek, který byl vytvořen Keanu Bruunem, ukazuje hlavní
podobnosti a rozdíly obou fotografií:
http://gifmaker.cc/PlayGIFAnimation.php?folder=20160518034XWWVPZZuFBgxhtBHO5G
RT&file=output_bvoHZt.gif

Odstranění slova "Roosevelt" z Phantomu F-4 na palubě Roosevelta (červený rámeček) je
velmi jasným důkazem změn. Identické vlny ve zvýrazněných úsecích dvou fotografií jsou
také velmi podezřelé a posilují verzi, že fotografie USAF z roku 1975 byla jako originál
použita při vytváření zfalšované verze.
To vyvolává otázky, proč byla falešná zpráva vytvořena a proč byl admirál Fahrney
spoluúčasten na jejím šíření? Jeho námořní a UFO výzkumy naznačují, že byl účasten v
profesionální vojenské organizaci zpravodajských služeb, jako je například „Úřad námořní
rozvědky,“ aby rozšířil přesvědčení, že klamná fotografie je skutečná a očekával, že nakonec i
ostatní, kteří by ji zveřejnili ji budou považovat za pravou.
Alternativně - buď Fahrney nebo Bethune mohli jednoduše obdržet rozkaz k úniku
zfalšované fotografie na veřejnost.
Mravenčí práce, se kterou vyrobili toto zfalšované foto, někdy mezi lety 1975 až 1984, v
dostatečném předstihu před Photoshopem, kdy se software pro manipulaci s obrázky stal
veřejně dostupným, vyžadovala odborné znalosti manipulace s fotografiemi. Kromě toho vysoké vojenské hodnosti personálu námořnictva, podílejícího se na tom naznačují, že důvod
vytvoření této fotografie musel být důležitý pro národní bezpečnost .

První důvod je, že pokud létající talíře skutečně přistávaly na letadlových lodích v
pravidelných intervalech, muselo v průběhu let mnoho tisíc pracovníků námořnictva být
svědky těchto událostí a mohly by nakonec začít odhalovat tento fakt veřejnosti. Fahrney by
pak mohl říci z titulu Námořní rozvědky, že například létající talíř skutečně přistál na USS
Roosevelt v roce 1975 a šíření zfalšované fotografie bylo nutné z důvodu národní bezpečnosti
v případě, že incident by byl někdy odhalen personálem námořnictva.
Co je lepší způsob, než to předvídat a zdiskreditovat budoucí zprávy o těchto setkáních, než
uvolnění zfalšované fotografie jednoho případu? Falešná zpráva by pak mohla být snadno
zaměněna za pravou těmi obeznámenými nebo majícími přímou zkušenost s létajícím talíři,
přistávajícími na letadlových lodích a takto zdiskreditovat tuto událost.
Ve skutečnosti to vypadá tak, že letecký inženýr ve výslužbě William Tompkins, v
rozhlasovém rozhovoru s Jeffem Rense, spojil Bethunovu fotografii s mimořádnou událostí,
popsanou v jeho autobiografii: „Vybrán mimozemšťany,“ kde létající talíř pilotovaný
"nordickými mimozemšťany" přistál na letadlové lodi v Korálovém moři v roce 1950.
Rense: „... první obraz, který přichází, je velká loď ve tvaru disku, s několika zářícími
světly. Zřejmě přistála na palubě americké letadlové lodi. Řekněte nám Bille něco o tom
obrázku. Jaký je to příběh? ...“
Tompkins: „Je to jedna z celé řady severských mimozemských UFO, která dosedla na
letadlovou loď.“
Tompkins byl pravděpodobně zmaten realistickým zobrazením létajícího talíře na
zfalšované fotografii, která ho vedla k domněnce, že je to pravdivá fotografie jednoho z
mnoha přistávacích incidentů.
Jeden z uniklých dokumentů Edwarda Snowdena z NSA potvrzuje, že zpravodajské
agentury pěti národů - USA, Velké Británie, Kanady, Austrálie a Nového Zélandu se podílejí
na šíření falešných zpráv, obsahujících obrázky UFO. Zfalšovaná fotografie přistání létajícího
talíře na letadlové lodi Roosevelt je důkazem, že takové oficiálně schválené dezinformační
úsilí probíhá za účelem matení nejen široké veřejnosti, ale i dobře informovaných vysokých
vojenských důstojníků a dokonce i inženýrů v leteckém průmyslu tím, co je skutečné a co ne.
V případu fotografie Bethuna to bylo prostřednictvím společného úsilí ze strany
soukromých výzkumných pracovníků, kteří byli schopni identifikovat původní fotku USAF,
která byla použita k vytvoření zfalšované verze, která přinesla zásadní obrat v pozornosti
veřejnosti.
Zatímco někteří mohou být zklamáni, že Bethunova fotografie není přímým důkazem o
přistání létajícího talíře na letadlové lodi, je nicméně důležité, že byla zjištěna oficiální
dezinformační kampaň námořnictva, jejímž cílem je předvídat a zdiskreditovat takovéto
informace, šířením zfalšovaných verzí mimozemských setkání.
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Pozn. překladatele: Takovéto zprávy jen potvrzují domněnku, že velká část informací a
fotografií NASA je upravována a falšována, což je nejlepším důkazem toho, že existuje
odedávna tajná spolupráce s mimozemšťany...

