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Hải Quân Nga Đã Từng Chạm Trán Với UFO Trên Đại Dương

Hải quân Nga đã công bố các tài liệu về những lần tiếp xúc với vật thể bay
không xác định (UFO) và cho thấy chúng thích hạ cánh xuống đại dương khi
ghé thăm Trái đất.

Hải quân Nga cho biết, 50% những vụ bắt gặp UFO có liên quan đến biển.

Một cơ quan đặc biệt của hải quân thời Liên Xô đã tập hợp các báo về những
biến cố của tàu ngầm và tàu quân sự. Nhóm này do phó chỉ huy hải quân
Nikolay Smirnov đứng đầu và tài liệu cho thấy hải quân Nga có thể đã nhiều
lần gặp UFO.
Vladimir Azhazha, cựu quan chức hải quân đồng thời là một nhà nghiên cứu
UFO nổi tiếng người Nga cho biết các tài liệu này có giá trị rất lớn. “50%
những vụ bắt gặp UFO có liên quan đến biển, hơn 15% liên quan đến các hồ
nước lớn. Chứng tỏ UFO thường thích những nơi có nước”, ông nói.
Có lần, một tàu ngầm hạt nhân đang tham gia nhiệm vụ chiến đấu ở Thái
Bình Dương, thì phát hiện sáu vật thể lạ. Sau khi không bỏ được những vật
thể bay này ở lại phía sau, con tàu nổi lên mặt nước và các UFO liền bay đi.
Ông Yury Beketov, một tư lệnh hải quân về hưu thì cho biết, có rất nhiều sự
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kiện bí ẩn xảy ra tại khu vực Tam giác Bermuda. Các thiết bị trên tàu bị hỏng
mà không có lý do rõ ràng cũng như tác động mạnh nào. Ông cho rằng có thể
các UFO đã gây ra tình trạng đó. “Đôi khi các máy móc bị kiểm soát bởi các
vật thể lạ di chuyển với tốc độ không thể tin được”.
“Kết quả tính toán cho thấy tốc độ của chúng có thể đạt khoảng 400 km/h.
Tốc độ này là quá nhanh kể cả khi di chuyển trên mặt nước. Những vật thể
này như đang thách thức các định luật vật lý. Cách giải thích chỉ có môt:
những sinh vật này có trình độ phát triển vượt rất xa chúng ta”.
“UFO biển thường xuất hiện ở những nơi mà hạm đội của chúng tôi hoặc của
NATO tập trung, ở gần Bahamas, Bermudas hay Puerto Rico. Chúng thường
được phát hiện ở các vùng biển sâu nhất của Đại Tây Dương, phía Nam của
vùng Tam giác Bermuda, và ở biển Caribê”, ông Beketov nói.
Một nơi khác mà người ta thường hay bắt gặp UFO là hồ Baikal, hồ nước ngọt
sâu nhất thế giới ở Nga. Ngư dân ở đây đã kể về những luồng sáng cực mạnh
đến từ sâu thẳm dưới đáy hồ và những vật thể lạ bay lên khỏi mặt nước.
Trong trường hợp vào năm 1982, một nhóm đào tạo thợ lặn quân sự ở Baikal
đã phát hiện các sinh vật hình người mặc trang phục màu bạc. Cuộc chạm
trán xảy ra ở độ sâu 50m, và các thợ lặn đã cố gắng bắt giữ những người lạ
mặt này. Nỗ lực của họ bất thành trong khi 3 trong số 7 binh sĩ thiệt mạng, số
còn lại bị thương nặng.
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