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Bà Bettina Rodriguez Aguilera Ứng Cử Viên Quốc Hội Mỹ Kể Về Việc Bà Bị Người
Hành Tinh Bắt Cóc

Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình cách đây vài năm, bà Bettina
Rodriguez Aguilera, hiện đang là ứng cử viên Quốc hội Hoa Kỳ đã kể về những
gì xảy ra với bà trong một phi thuyền, khi bà bị những sinh vật ngoài hành
tinh “bắt cóc”.

Bettina Rodriguez Aguilera, một ứng cử viên đại biểu Quốc hội tuyên bố đã
từng bị người ngoài hành
tinh bắt cóc.

Một bài báo trên trang Miami Herald gần đây đã gây xôn xao dư luận khi công
bố câu chuyện kể về trải nghiệm kỳ lạ mà một ứng cử viên Quốc hội Hoa Kỳ
từng trải qua khi còn nhỏ.
Bà Bettina Rodriguez Aguilera, 59 tuổi, hiện đang là ứng cử viên thuộc đảng
Cộng hòa đã phát biểu trên truyền hình vào năm 2009 rằng bà từng ở trong
một phi thuyền do người ngoài hành tinh điều khiển. Sự kiện này đã tạo ra rất
nhiều tranh luận giữa các nhà nghiên cứu UFO và nhà nghiên cứu siêu linh.
Bà Aguilera đã mô tả chi tiết những gì xảy ra với mình sau khi bị đưa vào một
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phi thuyền của người ngoài hành tinh. Bà cho biết, nơi bà được đưa đến khi
mới 7 tuổi trông rất khác so với bất cứ con tàu bình thường nào trên Trái đất.
“Tôi bước vào trong. Ở đó có một số chiếc ghế tròn, và vài khối đá thạch anh
điều khiển con tàu, không giống như máy bay”, bà nói trong video do Miami
Herald đăng tải.
Về những thành viên trong phi hành đoàn đã bắt cóc mình, bà Aguilera cho
biết họ không phải là những người ngoài hành tinh da xanh, mắt lồi và kỳ dị,
mà là 3 sinh vật cao lớn, tóc vàng, trong đó có 2 phụ nữ và 1 đàn ông. Họ
giao tiếp bằng thần giao cách cảm và cho bà biết những sự kiện tương lai như
sự xuất hiện của ISIS.
Bà Aguilera cũng nói những người ngoài hành tinh bà gặp đã cho bà cái nhìn
sâu sắc về bản chất của vũ trụ. Chẳng hạn như, họ nói với bà rằng: “Thiên
Chúa là năng lượng của vũ trụ, không phải là con người. Ngài hiện diện trong
mọi sự vật. Thiên Chúa giảng đạo lý cho con người và họ hiểu nó theo những
cách khác nhau, nhưng đạo lý thì không thay đổi”.
Những người ngoài hành tinh cũng tiết lộ rằng:
♦ Trung tâm năng lượng của Trái đất nằm ở Châu Phi.
♦ Một hang động dưới lòng đất ở Malta chứa hàng chục ngàn hài cốt không
phải của con người (có lẽ là của người ngoài hành tinh).
♦ Coral Castle, một cấu trúc đá vôi ở Nam Florida, từng là một kim tự tháp cổ
đại.
Phát biểu với Herald, bà Rodriguez cho biết: “Trong nhiều năm qua, những
người bao gồm cả các tổng thống như Ronald Reagan, Jimmy Carter hay các
phi hành gia cũng đã công khai tuyên bố từng nhìn thấy UFO. Đồng thời, các
nhà khoa học như Stephen Hawking hay các tổ chức như Vatican đã nói rằng
có hàng tỉ thiên hà trong vũ trụ này và chúng ta có lẽ không đơn độc. Cá
nhân tôi là một Kitô hữu và có niềm tin mạnh mẽ vào Thiên Chúa. Tôi đồng ý
với hầu hết người dân Mỹ, những người tin rằng hẳn phải tồn tại sinh mệnh
thông minh trong hàng nghìn tỷ hành tinh và thiên hà trong vũ trụ này”.
Rick Yabor, một luật sư ở Miami, đồng thời là một nhà bình luận chính trị trên
truyền thông Tây Ban Nha cho rằng, câu chuyện của Rodriguez Aguilera có
thể làm hỏng chiến dịch ứng cử vào Quốc hội của bà.
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Hiện tại, bà Aguilera đang theo đuổi cuộc tranh cử vào Quốc hội Hoa Kỳ. Tuy
nhiên, bà là một đảng viên Đảng Cộng hòa tại một quận mà Đảng Dân chủ
đang nắm giữ lợi thế. Một số nhà quan sát chính trị tin rằng những cuộc
phỏng vấn trước đây liên quan đến việc bà tuyên bố từng bị bắt cóc – được
đăng trên Youtube từ lâu – đã bị các đối thủ tìm kiếm để làm mất uy tín của
bà.
Ông Yabor nói: “Việc một chính trị gia nói chuyện này ra ngoài khá là lạ”.
“Chính trị ở Miami không giống như những nơi khác, nhưng điều này lại đưa
nó lên một tầm cao mới”.
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