Tuyên bố về sự sống ngoài hành tinh
của 5 phi hành gia NASA

Ảnh minh họa

Những lời tuyên bố về sự sống ngoài hành tinh trước công chúng của những nhân
viên NASA khiến chúng ta phải kinh ngạc.

Sự sống ngoài hành tinh luôn là ẩn số!
Sự sống ngoài hành tinh hay người ngoài hành tinh luôn là thứ nhân loại kiếm tìm,
như một kẻ cô đơn trong vũ trụ muốn tìm một người bạn đồng hành. Vậy liệu
chúng ta có cô đơn trong vũ trụ rộng lớn không có biên giới này?

Những phi thuyền với công nghệ vượt xa tưởng tượng của loài người
“Trí thông minh tồn tại từ những hệ sao khác đã và đang ghé thăm Trái Đất… Đây
không còn là vấn đề của sự phỏng đoán hay suy nghĩ mơ hồ”, giáo sư danh dự về
khoa học Trái Đất tại Đại học New HampshireTheodor C. Loder III khẳng định.

Họ sẽ kết nối chúng ta?
Rất nhiều người tin tưởng vào sự tồn tại của sự sống bên ngoài và cũng có những
người không. Nhưng điều đó không quan trọng khi nó là sự khách quan của thế
giới mà không phụ thuộc niềm tin hay suy nghĩ cá nhân.

Chúng ta luôn tìm kiếm tín hiệu bên ngoài

Khi chưa có một bằng chứng khoa học nào, việc phủ nhận hay chấp nhận là tùy
thuộc mỗi người, hãy cùng xem xét những tuyên bố của những phi hành gia làm
việc cho NASA và có đánh giá riêng cho bản thân mình:

Họ sẽ xuất hiện trong tương lai
1. Tiến sĩ Brian O’leary, cựu phi hành gia và chuyên gia vật lý tại
Princeton

Tiến sĩ Brian O’leary, cựu phi hành gia và chuyên gia vật lý tại Princeton

“Có hàng tá bằng chứng về việc chúng ta bắt được liên lạc, các nền văn minh đó đã
truyền tín hiệu đến chúng ta từ rất lâu rồi. Sự xuất hiện của họ thật kỳ lạ đối với bất
cứ quan điểm duy vật phương Tây truyền thống”.

"Họ" có gửi tín hiệu cho chúng ta?
“Những vị khách này sử dụng công nghệ của ý thức, công nghệ cao và đó cũng là
mẫu số chung của những hiện tượng UFO”.

Nới họ sống sẽ như thế nào?
2. Gordon Cooper, cựu phi hành gia NASA, kỹ sư hành không và kiểm tra phi
công
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Ông là một trong bảy phi hành gia đầu tiên của dự án sao Thủy, một chương trình
không gian có người lái đầu tiên của Hoa Kỳ.

Nếu họ tồn tại, họ sẽ trả lơi chúng ta!
“Theo ý kiến của tôi, họ (ý nói chính phủ) lo lắng về sự hoang mang của dư luận
nên đã không nói sự thật về nó. Sau đó lại thêm một lời nói dối để che dấu lời nói
dối trước đó”.

Những gì còn ẩn giấu bên ngoài kia là gì?
Giờ đây, họ không thể thoát khỏi chính ma trận đó. Thật lúng túng để chấp nhận
rằng tất cả những gì chính phủ nói là không phải sự thật. Có rất nhiều phương tiện
ngoài trái đất đang tuần tra xung quanh ở bên ngoài kia”.

Có rất nhiều sự sống bên ngoài kia?
3. Tiến sĩ Edgar Mitchell- Đồng thời là bác sĩ khoa học, kỹ sư hành không thứ
6 đặt chân lên mặt trăng
Ông cũng là sáng lập viên của viện nghiên cứu khoa học lí trí (IONS).

Tiến sĩ Edgar Mitchell
“Tôi tình cờ có được đặc quyền để nói lên sự thật, chúng ta từng được ghé thăm và
hiện tượng UFO là có thật…
Có nhiều phi thuyền đã bị va chạm và xác được tìm thấy. Chúng ta không cô đơn
trong vũ trụ, họ sẽ tới đây ngày nào đó không xa thôi”.

UFO là có thật!
4. Phi hành gia Eugene Cernan, cựu đại úy hải quân Mỹ, kỹ sư điện và hàng
không

Phi hành gia Eugene Cernan
“Tôi đã từng được hỏi về UFO và cũng đã trả lời công khai, tôi nghĩ họ là những
người rất lạ với nền văn minh khác biệt”.

Có từng giúp chúng ta hay sẽ làm hại nhân loại?
5. Phi hành gia Story Musgrave

Phi hành gia Story Musgrave
“Theo thống kể, chắc chắn có rất nhiều nền văn minh tiến bộ, trí thông minh, dạng
sống ngoài kia. Tôi tin họ rất phát triển khi có thể thực hiện những chuyến đi liên
sao như vậy".

Vũ trụ rộng lớn luôn khiến chúng ta bé nhỏ
Nguồn: Secretsofthefed

