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Xác Ướp Sinh Vật Lạ Ở Peru Là Người Ngoài Hành Tinh Hay Con Người?

Kết quả xét nghiệm DNA trên xác ướp sinh vật lạ trong ngôi mộ tìm thấy ở
Peru gần đây cho thấy sự trùng khớp với DNA con người lên đến 100%.
Xác ướp sinh vật lạ với bàn tay 3 ngón này được tìm thấy trong một ngôi mộ
gần những đường vẽ bí ẩn trên cao nguyên Nazca, Peru. Ban đầu các nhà
nghiên cứu cho rằng đây là một chủng sinh vật ngoài hành tinh hoặc một loài
nào đó chưa từng được con người biết đến. Và người ta đã không thể lấy được
mã DNA từ một số mẫu phân tích, ngoại trừ ở bàn tay cùng mô não.
Xác ướp có hình dáng giống như người ngoài hành tinh
Nhiều người đã hy vọng rằng các xét nghiệm sẽ tiết lộ nhiều điều về sự sống
của người ngoài hành tinh. Tuy nhiên, kết quả DNA không cho thấy vậy. Từ
những mẫu nghiên cứu, các nhà khoa học kết luận rằng DNA của sinh vật này
phù hợp 100% với con người.
Báo cáo đến từ phòng thí nghiệm DNA đặt tại đại học Lakehead, Ontario,
Canada cho biết, mô não và DNA xương bàn tay dường như là của một chủng
sinh vật gần giống với con người hiện đại.

Xác ướp chủng người lạ được tìm thấy ở Peru.
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Theo ước tính niên đại bằng đồng vị phóng xạ carbon, xác ướp này sinh sống
vào khoảng năm 245 – 410 SCN. Các nhà khoa học đã đưa ra giả thuyết rằng
xác ướp này có thể được tạo ra bởi những tên cướp mộ trong thời cổ đại.
Trong hội nghị toàn cầu lần thứ nhất về nghiên cứu xác ướp được tổ chức tại
Peru vào tháng 8/2016, người ta còn đề nghị một cuộc điều tra chính thức
xem liệu có tồn tại tội ác nào trong trường hợp này hay không.
Nigel Watson, một nhà nghiên cứu UFO đến từ Anh cho rằng xác ướp có thể
đã được làm giả. Dù vậy, một số nhà học thuyết âm mưu vẫn không dễ dàng
từ bỏ, họ cho rằng đây là một sinh vật nào đó có liên quan chặt chẽ với con
người.

Ảnh chụp X-quang của xác ướp.
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Điển hình là TS. Konstantin Korotkov, người tin rằng xác ướp trên có mối liên
hệ nào đó với DNA của con người. Trước đó Korokov đã được nhiều người biết
đến nhờ một tấm ảnh ông chụp được khoảnh khắc linh hồn rời khỏi thân thể.
Ông nhận định rằng kết quả phân tích DNA đã chứng minh đây không phải là
xác ướp của khỉ, tinh tinh, hay chủng người nào khác, đây là vật chất di
truyền được xác nhận là giống với DNA con người.
Kết quả DNA đã giải quyết được một số nghi vấn xung quanh xác ướp kỳ lạ
này. Tuy nhiên nó cũng mở ra những ẩn đố mới về một sinh vật không giống
bất cứ chủng loài nào trên Trái đất nhưng lại mang gen con người.
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