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Cựu Kỹ Sư Từng Làm Việc Tại Căn Cứ Quân Sự Mỹ Tại Ohio Tiết Lộ: Mỹ Đang Giữ
Người Ngoài Hành Tinh, UFO Và Cả Công Nghệ Của Họ Nữa

Một cựu kỹ sư từng làm việc tại căn cứ không quân bí mật ở Ohio, Mỹ trong
39 năm đã tiết lộ, nơi đây không chỉ đang cất giấu những sinh vật ngoài hành
tinh mà còn cả UFO và những công nghệ tiên tiến của họ.

Một khu trong căn cứ không quân Wright-Patterson, Hoa Kỳ.

Theo lời phát biểu của Raymond Szymanksim, cựu kỹ sư từng làm việc tại
không quân Hoa Kỳ, một căn cứ bí mật ở Ohio đang che đậy dấu tích của
những người ngoài hành tinh trong vụ rơi UFO gần Roswell năm 1947. Tuy
nhiên, cựu sĩ quan này cũng cảnh báo, căn cứ bí mật này cũng là nơi trú ngụ
của những sinh vật ngoài Trái đất.
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Theo Szymanksim, những người ngoài hành tinh trong Vụ rơi UFO Roswell
năm 1947 đã được vận chuyển tới căn cứ không quân Wright-Patterson
(WPAFB) ở Dayton, Ohio để kiểm tra. Kể từ đó, họ vẫn luôn ở trong căn cứ bí
mật này.
Theo Szymanksim, người cố vấn của ông đã mô tả các đường hầm, nơi trú ẩn
của các sinh vật ngoài hành tinh còn sống và đã chết trong căn cứ này cho
ông. Có rất nhiều bí mật trong đó.

Hình ảnh được cho là thi thể người ngoài hành tinh trong vụ rơi UFO ở
Rosswell.

Sau vụ rơi UFO ở Roswell, người ngoài hành tinh, cùng với UFO và tất cả công
nghệ của họ dường như đã được chuyển đến căn cứ không quân bí mật này.
Nếu điều đó được chứng minh là sự thật, thì không chỉ việc chính phủ Mỹ
đang sở hữu công nghệ tiên tiến ngoài Trái đất mà vụ tại nạn ở Roswell cũng
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không phải là chuyện giả mạo, và thực sự đã có một chiếc đĩa bay đâm xuống
hành tinh chúng ta vào năm 1947.
“Ngày đó tôi được phân về phòng quản lý thí nghiệm và phát triển công nghệ
điện tử. Tôi làm việc với người cố vấn là một kỹ sư công nghiệp có biệt danh
“Al”, Trong tuần đầu làm việc AI đã cho tôi một số lời khuyên khiến tôi hoàn
toàn bất ngờ và không thể tin được”, Szymanksim kể lại.
Ông cũng cho biết các trung tâm và phòng siêu lạnh nằm sâu bên dưới lòng
đất tại căn cứ không quân Wright-Patterson được dùng để bảo vệ các mảnh
vỡ UFO, công nghệ, vũ khí ngoài hành tinh, thậm chí thi thể và những người
ngoài hành tinh còn sống.
Khi được hỏi làm thế nào để biết những bí mật này, ông nói: “Mọi nhân viên
làm việc tại căn cứ đều biết”.
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Cựu kỹ sư Raymond Szymanksi.

Sau khi biết được những chuyện đáng kinh ngạc trên, Szymanski bắt đầu đào
sâu vào nghiên cứu chủ đề này và phát hiện ra bộ phận công nghệ ngoại lai ở
cơ sở lưu trữ dự án Quyển sách Xanh, một dự án điều tra UFO chính thức của
căn cứ từ năm 1952 đến 1969.
Dự án Quyển sách Xanh là một trong những nghiên cứu có hệ thống về UFO
do không quân Hoa Kỳ tiến hành.
“Trong bốn thập niên tiếp theo, tôi đã có hàng trăm cuộc đối thoại ngắn về
‘bí mật’ mà tôi đã được biết trong tuần đầu tiên tôi đến căn cứ”, ông nói.
Những thông tin trên đã được ông Szymanksi tiết lộ trong cuốn sách mới xuất
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bản mang tên “50 Shades of Greys”.
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