6-punktssystem och icke-tidstunnlar – genvägar ut i universum och
andra dimensioner?
Via Channie, en UFO-kontaktperson fick vi veta hur UFO kan färdas så enorma
sträckor. De färdas fortare än ljuset, nästan tidslöst i universum, i tunnlar, så
kallade icke-tidstunnlar eller vit-tidstunnlar, som genomkorsar hela universum.
Tidstunnlarna ansluter vid speciella tidpunkter till speciella platser på Jorden, så
kallade 6-punktssystem, som är öppningar till icke-tiden. Icke-tidstunnlar ger
förbindelse med andra planeter och dimensioner.
Tunnelöppningarna, 6-punktssystemen, används av UFOna vid start och landning när
de är aktiverade och har tunnelförbindelse ut i rymden.
Kan detta påstående verifieras på något sätt? Är 6-punktsområdets energier mätbart på något sätt?
Channie påstod att en laserstråle skulle böjas vid 6-punktsgränsen när området var aktiverat och hade
tunnelförbindelse mot universum. Vi hade med oss en laser ut i aktivt 6-punktssystemför att testa, men strålen
böjde sig inte vad vi kunde se. Däremot snurrade en vanlig kompass runt vid ett tillfälle när Channie gick över en
aktiv 6-punktsgräns, likaså för en annan deltagare i experimentgruppen, vilket kan tolkas som att magnetismen
ändras på något vis när området är aktiverat. Vi har inte undersökt detta vidare, men varför snurrade inte
kompassnålen för oss andra i gruppen? Även vår egen kropp kände av när 6-punktssystemen var aktiva.
Det enda mätinstrument som var riktigt stabilt och gav utslag vid aktiva 6-punktssystem var en elektrisk
fältstyrkemeter, en elfältsmätare som mäter luftelektriciteten.
Den elektriska fältstyrkemetern mäter luftelektriciteten
Den elektriska fältstyrkemetern mäter luftelektriciteten, ett statiskt elfält som finns kring jorden som normalt
brukar vara ca 100 volt per meter. Ena polen är jonosfären, den andra jordytan. (Skall ej sammanblandas med
50HZ brumfält kring elektriskt utrustning). Fältet är ganska stabilt och men varierar lite mellan vackert och
molnigt väder och om man mäter fritt eller mellan träd. Fältet kan variera och är som mest under ett åskmoln då
det blir upp till en miljon volt per meter.
Men på vissa starkt avgränsade platser, de så kallade 6-punktssystemen, går luftelektriciteten ända ner mot noll
volt när platserna vid vissa tidpunkter är aktiverade.
Vi kan alltså verifiera 6-punktssystemens existens med fältstyrkemetern när platserna är aktiverade.
Däremot gick det inte att mäta 6-punktssystemens läge med fältstyrkemetern när platserna inte var
aktiva. Då fick vi använda oss av gammal slagruteteknik och vinkelpinnar.
Beskrivning av den elektriska fältstyrkemetern
Mätutrustningen är inbyggd i en metallbox och är
batteridriven. Mätsonden som inte syns på bilden sitter i ett
hål i boxen och består av en skiva av glasfiberlaminat
belagd med koppar.
Framför mätsonden, som är stor som en 10 krona roterar
en propeller av aluminium som hålls jordad via en
operationsförstärkare och en kabel som ligger på marken.
En plåtskärm är vikt över propellern för att hindra regn att
träffa mätsonden.
Propellern framför mätsonden gör att sonden växelvis ser
omgivningens elfält och markens elfält/jordpunkt.
Man kan gå omkring i naturen och se på mätaren
vilket elfält som finns på olika platser.
Det ger upphov till en växelström genom operationsförstärkaren, växelströmmen förstärks och likriktas och visas
på mätaren.

Något om icketidstunnlar och sexpunktssystem
Alla planeter, så även Jorden, har 6-punktssystem - punkter
på marken i form av en sexkant. Dessa bildar en tunnel
uppåt, som en stående kristall ut mot universum.
Genom icketidstunnlarna når man andra planeter och
dimensioner med en för oss nästan otänkbar och ofattbar
snabbhet, oerhört mycket snabbare än ljuset. Exempelvis till
Andromedagalaxen, som ligger 2,2831 miljoner ljusår från
Jorden tar det cirka 8 minuter.
6-punktssystem blir då genvägar ut i rymden och till andra
dimensioner.
När 6-punktstunneln möter en liknande från en annan planet,
öppnas tunneln upp och vit tid, en icke-tidstunnel uppstår. En
genväg ut i rymden, där tid ej existerar. En tunnelförbindelse
till andra världar och dimensioner. I dessa tunnlar färdas
UFOna nästan tidlöst och osynligt för oss. Tunnlarna är
också nyckeln till UFOnas snabba uppdykande i vårt luftrum,
men lika snabba försvinnande.

Första gången 1990 tog Channie med oss till några 6-punktssystem.
Testförsök på ett aktivt 6-punktsområde i närheten av Vallentuna
kyrka
Vi hade lite om tid ca 20 min. Under den tiden skulle vi utvärdera flera
mätinstruments reaktioner och försöka känna efter hur ett aktivt 6punktssystem kändes. Det enda mätinstrument som vi kunde se någon
reaktion på var en elektrisk fältstyrkemeter och vi tycktes verifiera 6punktssystemens existens. När tiden för tunnelförbindelse inträdde
(Channie hade fått tider av utomjordingarna) gick mätvärdet ner mot
Eva mäter med fältstyrkemätaren
noll på vårt mätinstrument, och hela 6-punktsområdet förändrades högst kännbart "energimässigt". Vi började till
exempel känna en tryckande känsla och lite yrsel.
Mätinstrumentet visade tydligt var 6-punktsgränsen gick. Utanför området var värdena fortfarande desamma som
innan tunnelöppning. När tiden för tunnelförbindelse löpt ut, återgick allt till det normala "energimässigt" igen
inne i 6-punktssystemet och mätinstrumentet visade åter samma värde inne i 6-punktsområdet som utanför.
6-punktsområden vid Nävsjön
Vi ville kontrollera om andra kontaktpersoner än Channie hade fått sina
närkontakter på 6-punktssytem. Vi bad Daniel Glantz' att visa oss
kontaktplatser vid Nävsjön. Sten Lindgren och flera andra var med när ett
UFO landade och en utomjording klev ur skeppet. Vi tog med vårt
elektroniska mätinstrument och mätte upp flera av områdena där UFO;t
landat eller visat sig.
Nere vid sjön där de såg UFO;t och utomjordingen var det ett 6punktsområde, likaså på parkeringsplatsen. Instrumentet gav också utslag på
en väg i närheten, där ett UFO hängde över skogen och stjärnorna tycktes
komma närmare.
Det verkade som kontaktplatser vid Nävsjön låg på 6-punktssystem!
Daniel Glantz
Vi har funnit att 6-punktssystemen ofta ligger på gamla
fornlämningar och där det växer enbuskar
Enbuskar tycks trivas på 6-punktssystem. Och att de gamle ofta
uppförde sina högtidsplatser, kyrkor, gravar, båtsättningar o dyl.
på just 6-punktssystem tyder på att de kände till dessa områden.
Vi började nu leta 6-punktsområden mer systematiskt, när vi lärt
oss känna igen dem utseendemässigt. Det gick lätt att hitta dem,
de ligger alltså ofta på fornlämningar och där det växer enbuskar,
men det var svårt att finna ut rätta tiden, när de var aktiva, det vill
säga när de hade uppkopplad tunnelförbindelse ut i rymden.
Vi fick berättat att 6-punktssystemen bara var aktiva på speciella
tider, med varaktighet från någon minut upp till cirka fyra
timmar. Områdena aktiveras från någon gång per vecka upp till åtta gånger per dygn beroende på årstid. Ett 6punktssystem är ett sexkantigt område som till formen liknar en skeppssättning om man markerar sidorna med
stenar. Områdena är olika stora, vanligast mellan 5 till 500 meter.
Då man endast kan se 6-punktssystemen när de är aktiva med fältstyrkemeter så lärde vi oss att gå med
vinkelpinnar då de även visar 6-punktssystemen när de inte är aktiva. Vi har gjort omfattande mätningar och
experiment senare på många 6-punktssystem men det berör vi inte här.
Eva och Tony (ET)

